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grande demanda  de  artigos para este número de MultiplicAções configura os 
avanços alcançados pela extensão que realizamos na gestão  Fernando Pa lác ios  o  
qual, com seu incentivo e sensibilidade de extensionista, nos possibilitou que mais 

este produto de extensão da UEPA fosse concretizado e hoje atinja  o seu  quarto  número   com o reconhecimento 
da comunidade acadêmica  que acredita  na extensão como o diferencial  para a formação do profissional 
comprometido com o trabalho em comunidade..

E, como não podia deixar de ser, nossa Revista, assim como todos os demais produtos de extensão 
que conseguimos criar ou  ampliar, no período em que estivemos à frente da PROEX, nos deixa orgulhosos como 
equipe da qual fazem parte, além desta titular,  Antônio Jorge Paraense,  Jane Neves, Charles Peniche, Eneida 
Lobato, Norma Barbosa, Adnair Marinho, Aline Cruz, Marcelo Amaral., Lucibela Piani que, apoiados pelos nossos 
meninos e meninas  estagiários,  deram o tom desta gestão,   emprestando-nos a sua colaboração, sem dúvida,  o 
melhor de cada um, para que concretizássemos o trabalho que ora concluímos.  

Necessário se faz o reconhecer que a potencialização das ações extensionistas na UEPA, nos 
últimos quatro anos, deu-se pela participação intensa e dedicada de  professores,  alunos e técnicos  de todos os 
campi da capital e do interior do estado que acreditaram no nosso trabalho e concorreram aos Editais  que 
divulgamos, enriquecendo do ponto de vista qualitativo e quantitativo as ações realizadas.

Este quarto volume de MultiplicAções dá prosseguimento à finalidade para a qual a Revista foi 
concebida, registrar e divulgar os trabalhos comunitários que a UEPA realiza, permitir a livre expressão de docentes 
e estudantes em artigos, comunicações ou relatos  sobre extensão  e premiar nossos  estudantes concluintes, 
autores dos melhores trabalhos de conclusão de curso, com a publicação de sua produção em forma de artigo ou  
resumo. É o Prêmio UEPA de Melhor TCC que, assim como a extensão, cresceu e se fez reconhecer para além dos 
limites do nosso Estado, já que muito da nossa produção tem seu reconhecimento  em congressos e fóruns dos 
quais temos participado.

Vida longa e existência promissora para a Revista MulltiplicAçôes é o que desejam todos os que se 
orgulham de participar  da criação e do amadurecimento da revista  e da extensão da UEPA.

Belém, 10 de dezembro de 2007.
Nilza de Oliveira de Melo e Silva – Pró-Reitora de Extensão.
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A PROBLEMÁTICA DO ACESSO À ÁGUA POTÁVEL
EM COMUNIDADES CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO

DE ODIVELAS (NE DO PARÁ)

Davis Castro dos Santos
Marília das Graças Mesquita da Silva

Selma Solange Monteiro Santos 
Camila da Silva Pires 

Edison Rodrigues
Waterloo Napoleão de Lima

RESUMO

Descreve-se a problemática relacionada com a 
intrusão de águas salobras em poços rasos, 
localizados em áreas de manguezal e adjacências 
situados no município de São Caetano de Odivelas (NE 
do Pará), e seu uso por comunidades carentes, 
registrando-se problemas de saúde em conseqüência 
da má qualidade química dessas águas. Abordaram-
se, ainda, questões sócio-ambientais, visando 
contribuir para um planejamento para os recursos 
hídricos pelo poder público.

Palavras-chave: poços rasos, intrusão salina, 
comunidades carentes, NE do Pará

ABSTRACT

In this study, it is described the problematic related to 
the intrusion of salinized waters in the shallow wells, 
located beside mangroves in São Caetano de Odivelas 
(NE of Pará), and his use for needed communities. 
Health problems had been related to the bad chemistry 
quality of these waters. It had been approached social-
environmental questions, in order to contribute to a 
better planning to the hidrics resources for the public 
authorities.

Key words: shallow wells, salt-pan intrusion, needed 
communities, NE of Pará

INTRODUÇÃO

Ambientes característicos de zonas litorâneas, os 
manguezais representam importante fonte de recursos 
naturais para comunidades carentes. Ali se pratica a 

captura artesanal do pescado, notadamente peixe, 
crustáceos, moluscos (Prost & Mendes, 2001; Kjerfve 
& Lacerda, 1997; Schaeffer-Novelli, 1989). Em geral, 
tais comunidades habitam áreas de manguezal e 
adjacências, em moradias precárias, utilizando para 
consumo água de baixa qualidade. Utilizam, para tanto, 
poços rasos, sujeitos à influência antrópica e à intrusão 
de águas salobras. No período chuvoso, bebem água 
salobra, de elevada turbidez e conteúdo de matéria 
orgânica; na estiagem, a água torna-se ainda mais 
salobra. Resultam deste modo, problemas de saúde 
generalizados, notadamente verminoses, diarréias, 
hepatite. O estudo da intrusão em aqüíferos costeiros é 
fato bem conhecido no mundo inteiro e, 
particularmente, na região Nordeste do Brasil. Na costa 
litorânea paraense, são conhecidos esses problemas 
nas vilas e nas comunidades situadas na microrregião 
do Salgado (Silva et al., 2007; Costa et al., 2005; Barros 
& Lima, 2004; Otobo & Lima, 1993). Este trabalho 
enfoca situações observadas em áreas de 
comunidades carentes, no município de São Caetano 
de Odivelas, na citada microrregião. Foram 
considerados parâmetros para a qualidade química, 
enfatizando-se o conteúdo de sólidos totais dissolvidos 
e a condutividade elétrica respectiva, a matéria 
orgânica dissolvida e os teores de cloreto e nitrato. 
Abordou-se, ainda questões sócio-ambientais 
relacionadas com a saúde e o acesso a água 
subterrânea para consumo humano, mediante 
elaboração de um questionário pertinente. Espera-se 
que este estudo ofereça subsídios indispensáveis ao 
planejamento de recursos hídricos para essas 
comunidades.
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O município de são Caetano de Odivelas faz parte da 
mesorregião Nordeste do estado do Pará e se encontra 
inserido na microrregião do Salgado (figura1). A sede 
municipal apresenta as seguintes coordenadas 
geográficas: 00º 44’33’ de latitude Sul e 48º 01’03’ de 
longitude a Oeste de Greenwich; parte de seu território 
é banhado pela área estuarina formada pela porção 
nordeste da baía de Marajó, que se comunica com o 
oceano Atlântico (figura1). 
O acesso a esse município, a partir de Belém (PA), 
pode ser feito pela rodovia federal BR-316 até o trevo 
da cidade de Santa Isabel do Pará; a partir daí, segue-
se pela rodovia estadual PA-140 até a sede de São 
Caetano de Odivelas (figura 2), que situa-se às 
margens do rio Mojuim. O acesso às ilhas de São João 
dos Ramos e São Miguel é feito por barco-motor, 
durante cerca de 30 minutos, percorrendo o rio Mojuim 
e chegando até a vila de São João dos Ramos, situada 
a foz do rio Mocajuba, sob maior influência de águas do 
oceano Atlântico. As vilas de Cachoeira e Jutaí se 
encontram situam-se próximas à sede do município, 
com acesso por estrada.

MATERIAIS E MÉTODOS

Figura1- Mapa de localização geográfica da microrregião do Salgado na área 
considerada.
FONTE: INPE, 2007

Figura 2- Mapa de acesso ao município de São Caetano de Odivelas.
FONTE: SETRAN, 2007

A microrregião do Salgado apresenta características 
fisiográficas onde dominam abundância de drenagens 
continentais (rios de grande e médio portes, 
numerosos igarapés e áreas nascentes), zonas 
estuarinas com ocorrência de falésias no planalto 
costeiro e manguezais, dunas e praias lamosas e 
arenosas na planície flúvio-estuarina (Costa et al., 

1992, entre outros). Seu clima é quente e úmido, com 
índice pluviométrico anual em torno de 2.500mm com 
precipitações pluviométricas, principalmente de 
fevereiro a junho (maior estiagem); a variação de 
temperatura oscila, predominantemente, em torno de 
27 a 30ºC e a umidade relativa do ar situa-se em cerca 
de 80% a 90% (Martorano et al., 1993; Sudam, 1984).
No trabalho de campo, inicialmente, foi elaborado um 
questionário, que enfatizou: identificação da área 
fisiográfica da amostragem da água subterrânea bruta; 
identificação de pontos de coleta de poço raso 
particular (escavado ou tubular); e identificação de 
ponto de coleta de poço comunitário (tubular). Para a 
identificação das características da área fisiográfica 
enfatizou-se ainda, entre outros dados, localização 
geográfica, dimensões da área e limites naturais, 
características do meio físico, número de habitantes, 
atividades de subsistência e de comercialização, 
enfermidades dominantes, equipamentos urbanos 
(moradia, distribuição de água, eletricidade). Na 
identificação dos pontos de coleta, foram enfatizados, 
localização e topografia, características do meio físico, 
material geológico do perfil dos poços, informações 
sobre a qualidade da água consumida, ocorrência de 
enfermidades.  
As coletas foram efetuadas durante o mês de maio de 
2007, bem característico de período chuvoso. Foram 
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utilizadas garrafas de polietileno, previamente 
descontaminadas e lavadas com água destilada e 
deionizada. Coletou-se água bruta, sem qualquer 
tratamento. As amostras foram conservadas em isopor 
com gelo para as determinações de nitrato. As análises 
foram procedidas a partir do dia seguinte às coletas, no 
Centro de Geociências (UFPA), no Centro de Ciências 
Naturais e Tecnologia (UEPA) e no Laboratório Central 
da Eletronorte (LACEN), em Belém. Os parâmetros e 
procedimentos analíticos empregados se encontram 
no Quadro 1, de acordo com as recomendações de 
APHA, AWWA, WPCF (1995).

Quadro 1 – Parâmetros, métodos analíticos, 
procedimentos e equipamentos utilizados na análise 
química de água subterrânea bruta.

PARÂMETRO/COMPONENTE MÉTODO ANALÍTICO

Temperatura, °C Termômetro de Hg

Cor, UC Colorimetria

Turbidez, UNT Absorciometria/nefelometria

pH Potenciometria

Condutividade específica, µS cm-1 Condutimetria

Sólidos totais dissolvidos, mg L-1 Condutimetria

Cloreto Volumetria

Matéria orgânica dissolvida, mg L-1 Volumetria

Nitrato 
Espectrofotometria

de absorção 

PROCEDIMENTO EQUIPAMENTO

Leitura -

Comparação visual Comparador Hellige

Comparação visual
Turbidímetro Hellige

ou Hach

Leitura pHmetro

Leitura Condutivímetro Orion

Leitura Condutivímetro Orion

Método de Mohr -

Titulação com KMnO4
em meio ácido -

Registro do espectro
de absorção em 480 nm

Espectrofotômetro
Beckman-DU

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela 1 apresenta um resumo de resultados 
analíticos disponíveis para amostras de águas 
subterrâneas de poços rasos (escavados e tubulares), 
situados nas vilas e comunidades carentes das ilhas 
São João dos Ramos e São Miguel e vilas Cachoeira e 
Jutaí (município de São Caetano de Odivelas), 
enfatizando-se os limites máximos e mínimos obtidos 
para os diversos parâmetros. Essa tabela resume, 
ainda, dados disponíveis para amostras de águas 
subterrâneas de poços tubulares, devidamente 
cadastrados e georeferenciados, pertencentes a 
condomínios residenciais, empresas e associações 
recreativas situadas na região metropolitana de Belém 
e adjacências; tais amostras são representativas do 
“background” de aqüíferos regionais pertencentes ao 
Pós-Barreiras (mais superficiais, em geral, até 25m de 
profundidade) e Barreiras (situados logo abaixo e 
predominantemente,chegando até 100m de 
profundidade). Barros & Lima (2004) 
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Tabela 1 - Resumo dos resultados analíticos das águas subterrâneas de comunidades em áreas de manguezal 
(município de São Caetano de Odivelas, NE do Pará)

Observando atentamente os dados da tabela 1, logo se 
observa a ocorrência de dois conjuntos de valores 
numéricos para a concentração de sólidos totais 
dissolvidos: um, com resultados acima de 50 mgL-1 e 
outro, com valores abaixo desse limite. Considerando 
os valores de “background” para águas subterrâneas 
de aqüíferos regionais pertencentes ao Pós-Barreiras e 
Barreiras, não contaminados e pobres em eletrólitos, 
espera-se que as amostras referentes ao primeiro 
conjunto, isto é, sob concentrações de sólidos totais 
dissolvidos abaixo de 50 mg L-1 não apresentem 
características de águas salobras e, portanto, não são 
vulneráveis à intrusão de águas salinas. No entanto, 
algumas amostras apresentaram concentrações 
anômalas para matéria orgânica e nitrato, revelando 
vulnerabilidade à ação antrópica. 
Os resultados mostram coerência. A intrusão de águas 
salobras se apresentam em valores elevados de 
condutividade elétrica, sempre acima de 90 µScm-1. 
Tais valores se encontram diretamente relacionados 
com a concentração de sólidos totais dissolvidos, ou 

seja, de eletrólitos fortes componentes de águas 
naturais – os íons Ca 2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, Cl- e 
SO42- (Custódio & Llamas, 1976).
Resultados ainda mais contundentes, revelando maior 
vulnerabilidade à intrusão, aparecem nas amostras 
com valores de sólidos totais dissolvidos acima de 140. 
Trata-se de pontos de coletas situados em áreas às 
proximidades de manguezais, que circundam as de 
terra-firme, onde se localizam poços tubulares com 
água subterrânea de boa qualidade. Nesse contexto, 
se encontram as águas dos poços comunitários 
situados na ilha São Miguel e na Vila Cachoeira, com 
teores de sólidos totais dissolvidos de 22 e 17 mg L-1, 
respectivamente. 
Coerente com os valores de sólidos totais dissolvidos e 
condutividade elétrica, se encontram as concentrações 
de cloreto. No primeiro conjunto de resultados, suas 
concentrações ultrapassam 7 mg L-1; no segundo 
grupo de amostras, tais concentrações podem atingir 
até 96 mg L-1, o que comprova a intrusão de águas 
salobras. Considerando os valores de pH, sempre 

(*) Amostras de águas subterrâneas coletadas nas ilhas São João dos Ramos e São Miguel e nas vilas Cachoeira e Jutaí
(município de São Caetano de Odivelas). Intervalos de valores registrados
(**) Amostras de poços cadastrados, monitorados e referenciados (exemplos de valores de “background” regional para aqüíferos
Pós-Barreiras e Barreiras) situados na região metropolitana de Belém (PA) e adjacências. Dados coletados por W. N. de Lima,
co-autor em trabalhos apresentados em Sauma Filho et al. (1991), XLVI Congresso Brasileiro de Química (Salvador, BA, 2006,
CD-ROM) e 59ª Reunião Anual da SBPC (Belém, PA, 2007, CD-ROM.
OBS: S.T.D, sólidos totais dissolvidos; C.E, condutividade elétrica; n.d, não detectado

Amostras STD (mg L-1)

Grupo de amostras 1*

Grupo de amostras 2* 1-13,5 97,9-503 13,1-95,5 4,0-5,8 1-17,3

Amostras de poços cadastrados**

14

20,3

24

36

5,0

2,45

5,0

4,17

n.d.

n.d.

ICO/03 (Icoaraci)

Fonte Nova Vida (Benevides)

Fonte Belterra (Benevides)

Pousada Laphayette (Mosqueiro)

Residencial Jardim Marica
(rodovia Augusto Montenegro)

Fonte Curió (Fazenda Gavião,
Terra Alta)

CE (µScm-1) Cl- (mg L-1) pH NO3- (mg L-1)

8-39 14,3-67,6 <1-6,8 4,15-4,74 1-13,5

16,5 29,1 1,77 4,23 n.d.

42

19,6

16,1

34,6

27,2

9,23

5,20

2,70

4,5

4,5

4,3

n.d.

<0,01

<1

46
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abaixo de 7, e predominando no intervalo entre 4 e 5, é 
possível esclarecer que se trata de águas ácidas, 
associadas, provavelmente, à matéria orgânica 
dissolvida.

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

São evidentes as manifestações da intrusão de águas 
salobras nos aqüíferos livres, bem como a 
contaminação antrópica por uso indisciplinado do solo 
em residências particulares, registrando-se problemas 
de saúde, notadamente verminoses, diarréias 
generalizadas, hepatites. São evidentes, também, as 
potencia l idades de aqüí feros l ivres,  não-
contaminados, em áreas de topografia mais elevada, 
representativos de águas do Pós-Barreiras.
Do exposto, é possivel elaborar, de modo preliminar, 
duas recomendações para o planejamento estratégico 
das águas subterrâneas: identificação de áreas 
passíveis à exploração de águas subterrâneas com 
boa qualidade e; instalação de poços visando 
implementação de técnicas de captação de pequeno 
porte úteis ao abastecimento de pequenas 
comunidades, de modo a garantir o uso de água 
potável para consumo humano.
A dinâmica de ocupação indisciplinada do espaço 
físico e uso indiscriminado do solo na área de influencia 
de nascente são fatores determinante para o 
comprometimento da qualidade das águas para 
consumo humano. O planejamento e a gestão pelo 
poder público devem levar em conta ações educativas 
junto às comunidades, visando à construção de uma 
nova consciência coletiva. O processo educativo e 
informativo junto às comunidades pode proporcionar a 
aplicação de legislação e fiscalização ambiental de 
forma mais eficiente e com melhores resultados.
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ASPECTOS GERAIS SOBRE A ANSIEDADE

1Erasmo Amorim Salles

Este artigo abordará o histórico, a origem, a 
conceituação, a classificação da ansiedade e dos 
transtornos ansiosos e os sintomas principais e 
simultâneos que acometem a ansiedade. Tratar-se-á 
também dos aspectos fisiológicos e psicológicos desse 
estado emocional, além de, em termos gerais, citar o 
seu tratamento enquanto patologia. Objetivando um 
maior esclarecimento social sobre o assunto em 
questão, bem como o aprofundamento deste tema por 
meios de pesquisas que unam conhecimentos da 
psicologia com a psiquiatria e a psicofarmacologia, a 
elaboração deste artigo teve por base uma revisão de 
literatura baseada em artigos científicos retirados da 
internet e de periódicos, livros e artigo de jornal.

Palavras-chave: Ansiedade, transtornos ansiosos, 
saúde, patologia.

RESUMO

ABSTRACT

This article will approach the description, the origin, the 
conceptualization, the main and simultaneous 
classification of the anxiety and the anxious upheavals 
and symptoms that acometem the anxiety. One will be 
also about the physiological and psychological aspects 
of this emotional state, beyond, in general terms, to cite 
its treatment while pathology. Objectifying a bigger 
social clarification on the subject in question, as well as 
the deepening of this subject for ways of research that 
joins knowledge of psychology with psychiatry and the 
psicofarmacologia, the elaboration of this article had for 
base a revision of literature based on removed scientific 
articles of the Internet and of periodic, books and article 
of periodical.

Word-key: Anxious anxiety, upheavals, health, 
pathology.

HISTÓRICO

De acordo com Adams e Victor (1997) a sociedade 
contemporânea é considerada o “palco” de pessoas 
nervosas, tensas e ansiosas. O poeta W. H. Auden 
chegou a delimitá-la como “a era da ansiedade”. Rosen 
afirma que desde a Grécia clássica já havia as 
sensações de insegurança; descontentamento e 
"medo do futuro" oriundas das modificações rápidas e 
profundas por quais passavam sociedades da época.
Originária do latim anxietate, a palavra ansiedade tem 
várias definições nos dicionários não técnicos: aflição, 
angústia, perturbação do espírito causada pela 
incerteza, relação com qualquer contexto de perigo e 
assim por diante (Bernik, 2001).

Nos descritos científicos, até meados de 1980, a 
ansiedade foi considerada pelo Manual de Estatística e 
Diagnóstico (DSM) da Associação Psiquiátrica 
Americana como uma neurose. De acordo com Masci 
(1997) neurose é toda tentativa de se livrar de um 
mundo de sensações e sentimentos e que tenha 
características desequilibradas e desajustadas. Em 
1987, com a terceira edição revisada do DSM e uma 
reformulação da nosologia psiquiátrica, o conceito de 
ansiedade passou a ser considerado como descritivo e 
ateorético, abandonando os postulados teóricos de 
validade discutível, como assim era no conceito de 
neurose, obtendo então um maior valor preditivo de 
prognóstico de resposta terapêutica (Klein, 1964 e 
1967).

1Pós-Graduando em Pedagogia do Movimento Humano da Universidade do 
Estado do Pará (UEPA). Graduado em Psicologia.
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CONCEITO
A ansiedade é uma emoção e como tal prepara o 
indivíduo para o que poderá acontecer em dado 
contexto ambienta! É um fenômeno que ora traz 
benefícios, ora prejuízos, dependendo das 
circunstâncias nas quais o indivíduo se encontra, da 
freqüência e duração deste fenômeno.

Do ponto de vista biológico “é um estado de 
funcionamento cerebral ligado à percepção de 
contextos ambientais potencialmente ameaçadores, 
que possibilita a identificação do perigo e o grau de 
ameaça (potencial, distante ou iminente) e elicia ações 
c o m p o r t a m e n t a i s  e s p e c í f i c a s  d e  
enfrentamento”(Bernik, 2001).

ORIGEM
A ansiedade pode ocorrer por predisposição genética, 
observada por exemplo em crianças agitadas, às vezes 
hiperativas que choram com facilidade e apresentam 
dificuldade para dormir. Ocorre também, por condições 
estressantes variadas que podem sinalizar ou não uma 
doença, pela vigência do uso de medicamentos ou 
drogas como os anticolinérgicos, antipsicotrópicos em 
altas doses, hormônios e até antidepressivos no início 
do tratamento, bem como pela abstinência de 
depressores do sistema nervoso central (ex.: álcool) e 
até mesmo ansiolíticos em crianças e idosos, 
principalmente, estes últimos podendo gerar um 
quadro paradoxal de agitação (Bastos, 2000).

Existem casos de ansiedade associados à condições 
médicas onde a mesma pode fazer parte de um quadro 
de sintomas como o infarto do miocárdio, asma 
brônquica, prolapso da válvula vital, da hipoglicemia. É 
importante ressaltar a exclusão dessas causas clínicas 
para que o quadro da ansiedade seja propriamente 
tratado.

A ansiedade pode surgir repentinamente ou 
gradualmente ao longo do tempo e pode variar de 
minutos a dias e de muito leves a um grau considerado 
gravíssimo.

CLASSIFICAÇÃO DA ANSIEDADE
A manifestação da ansiedade é normal nos seres 
humanos como sentimento que acompanha o sentido 

geral do perigo advertindo o organismo de que há algo 
a ser temido no futuro. Ao mesmo tempo alimenta o 
planejamento de ações buscando saídas, alternativas 
e ensaiando ações de enfrentamentos ou fuga do 
perigo. A boa ansiedade é proporcional às dificuldades 
e promove o enfrentamento saudável destas. É o 
equipamento biológico necessário à sobrevivência do 
ser humano e o principal instrumento de adaptação do 
indivíduo às exigências da vida

O indivíduo ansioso coloca-se em posição de alarme 
físico e psíquico; dilata as pupilas, acelera o coração, 
aumenta a glicose circulante e dilata os brônquios. A 
ansiedade, portanto, torna-se necessária para a 
tomada de decisões construtivas para estimular a 
criatividade em toda a sua potencialidade (Brandão, 
1999).

Quando os sintomas tornam-se mais intensos ou 
prolongados gerando respostas inadequadas em 
intensidade e duração, as solicitações de adaptação à 
sociedade, se caracteriza como patológica e assim 
pode desencadear o funcionamento desadaptado e 
perturbações psicológicas comprometendo a atenção, 
memória e compreensão fiel da realidade. Os 
pacientes ansiosos tendem a ter um tônus simpático 
aumentado, respondendo emocionalmente de forma 
excessiva aos estímulos ambientais e demorando mais 
as alterações do sistema nervoso autônomo.

CORRELATOS FISIOLÓGICOS DA ANSIEDADE
Segundo Kaplan (1997) a necessidade de adaptação 
provém do Sistema Nervoso Central para depois 
comprometer todo o organismo humano. A região 
neurológica mais importante para o início do processo 
orgânico de ansiedade é o hipocampo (região que 
compara os estímulos provenientes do ambiente com a 
previsão de estímulos), que após integrar várias 
informações provenientes do SNC, age sobre a 
hipófise estimulando o sistema endócrino do 
organismo e atingindo então as glândulas supra-renais 
ao produzir adrenalina e cortisona.

A partir de uma visão que acomete os lobos, Bernik 
(2001) relata que o lobo temporal recebe a informação 
sensorial ambiental levando-a até o lobo frontal, onde 
as predições baseadas nas memórias armazenadas e 
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SINTOMAS PRINCIPAIS
1. Autonômicos: taquicardias (aumento do número de 
batimentos cardíacos por minuto), taquipnéia, 
sensação de falta de ar, boca seca, náuseas, micção 
freqüente, dificuldade para engolir, mal estar 
abdominal, ondas de calor, alterações significativas 
nas glândulas supra-renais (de adrenalina e cortisona), 
dificuldades no controle da pressão arterial, alterações 
no sistema imunológico em geral e no controle dos 

níveis de glicose no sangue, etc.
2. Hiperventilações: parestesias, tontura, vertigem, 
dor ou pressão no peito, sensação de aperto na 
garganta, desrealização, despersonalização e mal 
estar generalizado.
3. Tensão muscular: dificuldade para relaxar, 
tremores, dores diversas e inespecíficas e contraturas.
4. Comportamentais: inquietação, esquiva, reação 
assustada a pequenos estímulos, insônia, irritação, 
nervosismo, apreensão, mal estar indefinido, 
insegurança, dificuldade de concentração, roer unhas, 
balançar de pernas e braços, puxar de cabelos, mexer 
em qualquer coisa, compulsão por falar ou dificuldade 
de ouvir, absolver e entender, vícios e maus hábitos, 
estado de apatia, desinteresse, desânimo e uma 
espécie de pessimismo em relação à vida. Também se 
incluem pensamentos como “ir e não ir”, “fazer e não 
fazer”, “querer e não poder”.

Tanto a nicotina quanto o álcool costumam apresentar 
ação ansiolítica e antidepressiva, a glicose também 
funciona como um calmante. Essas informações fazem 
com que fumar, beber ou comer compulsivamente se 
torne comportamentos “freqüentes” e até mesmo 
“justificáveis” em pessoas ansiosas.

Os efeitos neuroendócrinos estão relacionados com a 
adrenalina, noradrenalina, glucagon, hormônio 
antidiurético e cortisona. Os efeitos viscerais referem-
se ao sistema simpático excitação, e sistema vagal - 
alarme ou relaxamento nas fases de esgotamento.

SINTOMAS SIMULTÂNEOS
1. Ataques de pânico: surgimento inexplicável de um 
medo acompanhado de manifestações autonômicas. 
2. Ansiedade antecipatória (ansiedade tônica ou 
livre-flutuante): o paciente está apreensivo e 
pensando de forma contínua em seus problemas 
cotidianos, dando-lhes desfechos catastróficos e 
sempre na expectativa de uma próxima crise. 
3. Tensão motora: tremores, dores musculares 
(especialmente na nuca), fatigação, incapacidade de 
relaxar e respiração ofegante (pela contração 
empástica do diafragma). 
4. Hiperatividade autonômica: sudorese, mãos frias 
e úmidas, boca seca, palpitações, tonturas, 
ruborização, ondas de calor e frio, palidez e aumento 
nas freqüências cardíaca e respiratória. 

o planejamento da intenção de movimento elaborado 
pelo córtex pré-frontal fazem o sistema funcionar de 
dois modos: se houver similaridade entre os estímulos 
reais percebidos e as predições geradas o sistema 
funciona em um módulo de checagem e o 
comportamento motor é mantido; no entanto se houver 
discordância nos estímulos reais previstos ou quando 
eles forem aversivos, o sistema hipocampal muda o 
seu modo de checagem para o de controle causando 
inibição comportamental. Assim seria eliciada uma 
reação caracterizada pela inibição do comportamento 
em curso, aumentando a vigília e o enfoque da atenção 
nas possíveis ameaças do ambiente.

Além da discrepância entre a entrada sensorial e o 
modelo da memória, estímulos ameaçadores, quer 
inatos, quer aprendidos (sinais condicionados que 
predizem pengo ou frustração) também ativam o 
sistema hipocampal provocando assim a reação de 
ansiedade (Bernik, 2001).

O sistema hipocampal é inervado pelas vias 
serotoninérgicas (serotoninas possuem um papel de 
“campainha de alarme” aumentando a probabilidade 
de um estímulo ser interpretado como potencialmente 
perigoso), e pelas adrenérgicas (adrenalina e 
noradrenalina aumentam a possibilidade de passagem 
da informação sensorial para o circuito comparador do 
hipocampo).

A ansiedade patológica é assim percebida quanto à 
anormalidade da regulagem de serotonina no 
organismo. Quando o nível de serotonina está muito 
alto no organismo, este estimula a produção do sistema 
g a b a é r g i c o  e n v o l v i d o  c o m  a  a ç ã o  d o s  
benzodiazepínicos que terão o papel de diminuir a 
síntese e a liberação da serotonina a fim de produzir 
uma ação ansiolítica.
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5. Hipervigilância: dificuldade de dormir, irritabilidade, 
impaciência e distraibilidade.
6. Evitação fóbica: inclui procedimentos, situações, 
objetos ou animais a serem evitados a qualquer custo, 
sobre pena de sofrimento intenso: compulsões - atos 
motores e pensamentos com o objetivo de diminuir a 
ansiedade causada por pensamento ou imagens 
obsessivas.

CLASSIFICAÇÃO DOS TRANSTORNOS ANSIOSOS 
ADAPTADA AO DSM IV
Os transtornos ansiosos pioram a qualidade de vida e 
não deve ser esquecido que raramente se tem um 
transtorno isolado, isto é, sem outro distúrbio 
emocional associado. Essas associações são 
denominadas comorbidades e são muito importantes 
na evolução do t ranstorno.  O tempo de 
comprometimento e o nível de gravidade influenciam 
de forma decisiva à qualidade de vida. Um diagnóstico 
precoce e preciso, um tratamento eficaz e o 
acompanhamento por um prazo mais longo, são 
imprescindíveis para obter-se melhores resultados e 
menores prejuízos.
 
O conjunto de ansiedade patológica mais os seus 
sintomas chama-se síndrome ansiosa, que é parte 
definidora de transtornos classificados como os de 
ansiedade. Os principais são:
1. Reação de ajustamento com humor ansioso: 
reação breve a evento vital estressante causado por 
crises de pânico (falta de ar, sensação de sufocamento 
ou afogamento, tontura ou vertigem, sensação de falta 
de realidade, formigamento, ondas de calor ou de frio, 
sudorese, sensação de desmaio, tremores ou 
sacudidas, medo de morrer, de enlouquecer ou de 
perder o controle).
2. Transtorno do pânico: ansiedade ictal (dor ou 
desconforto no peito) adicionada com todas as 
sensações da crise de pânico só que ocorrendo de 
forma inesperada e recorrendo sem precipitação ou 
acontecimento antecedente e “justificável”, o que se 
diferencia da crise.
3. Transtorno do pânico com agorafobia (medo 
mórbido e angustiante de lugares públicos): pânico 
mais esquiva de múltiplas situações, o que pode 
resultar em uma alteração na dinâmica familiar, 
incapacitação social e vocacional e sentimento de 
desmoralização que pode resultar em um quadro misto 

depress ivo-ansioso e no uso crônico de 
tranqüilizantes.
4. Agorafobia sem ataques de pânico: geralmente 
secundária a outras patologias.
5. Fobia Social: esquiva de situações, exposição ao 
escrutínio público. 
6. Fobias específicas: estímulo fóbico circunscrito 
(visão restrita ao pessimismo de um acontecimento). 
7. Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC): 
obsessões, pensamentos ou imagens que chegam ao 
paciente sem que ele perceba e aos quais o paciente 
tenta opor resistência e por compulsões sexuais 
explícitos (motores - ex.: lavar as mãos) ou encobertos 
(ex.: rezar um pai nosso) realizado voluntariamente 
pelo paciente com o objetivo de reduzir a ansiedade ou 
o desconforto.
8. Transtorno de ansiedade generalizada: quadro 
crônico, porém com sintomas similares a reação de 
ajustamento. 
9. Transtorno do Estresse Pós Traumático (EPT): 
quadro crônico ligado ao evento estressante extremo 
(ex.: tortura).

TRATAMENTO
O tratamento da ansiedade bem como o de suas 
comorbidades tem como ideal a presença de métodos 
multidisciplinares, basicamente de médicos, 
psicólogos e educadores físicos. 
Segundo Klein (1980) o tratamento medicamentoso é 
comumente feito com tranqüilizantes-antidepressivo e 
ansiolíticos com a menor dose possível e por tempo 
determinado para evitar o risco de desenvolvimento de 
dependência. São medicamentos que agem no 
cérebro regularizando as áreas cerebrais onde essas 
crises são desencadeadas, e regularizam o 
funcionamento cerebral.

O medicamento inclui principalmente:
- Doses próximas às antidepressivas (75-150mg/dia) 
de antidepressivos tricíclicos, como a imipramina.
- 50mg/dia de antidepressivos tricíclicos com perfil 
predominantemente serotoninérgicos, como a 
clomipramina. 
- Alprazolan em doses elevadas para o controle dos 
ataques de pânico e da ansiedade antecipatória. 
- Agonista alfa-z clonidina e inibidores específicos da 
recaptura pré-sináptica de serotonina como a 
fluoxetina.
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No tratamento do Transtorno Obsessivo Compulsivo é 
escassa a resposta farmacológica sendo que a 
clomipramina é a mais estudada nesse caso pela 
especificidade maior para a recaptura da serotonina. Já 
no quadro misto depressivo-ansioso não se considera 
a depressão afetada ou involutiva, que acomete na 
maioria das vezes idosos, mas a depressão leve-
neurótica ou reativa. Neste caso o tratamento é feito 
com benzodiazepínicos (BZD), principalmente o 
Alprazolan, antidepressivos tricíclicos (clomipramina e 
amitripitlina) inibidores de MAO. 

No caso do tratamento psicoterapêutico as atuações 
podem ser de várias formas. A psicoterapia procura 
tratar a ansiedade ajudando o cliente a identificar, 
avaliar e modificar esse modo de funcionamento, os 
ju lgamentos  excess ivos  do  pe r igo  e  os  
comportamentos que podem estar os mantendo. Para 
cada um deles existem intervenções específicas que 
buscam maximizar o resultado da psicoterapia 
diminuindo o grau de sofrimento e prejuízo e 
aumentando a qualidade de vida. Pode-se optar 
também por uma reformulação da maneira que o 
indivíduo interage com atitudes, valores, hábitos, etc.
Na educação física é importante a escolha de uma 
atividade que provoque satisfação no indivíduo e assim 
a produção, em seu corpo, principalmente de 
serotonina gerando a sensação de bem-estar. Praticar 
esportes ou simplesmente caminhar são recursos úteis 
na diminuição da ansiedade.

Mesmo após o tratamento ter sido finalizado é 
necessário que se observe o indivíduo para que ele não 
tenha uma recidiva medicamentosa e assim uma baixa 
de qualidade de vida. É de extrema importância que o 
indivíduo reconheça qualquer modif icação 
comportamental ou não que o esteja causando 
malefícios, para que assim se possa, o quanto antes, 
“diagnosticar” um quadro ansioso patológico e um 
tratamento que tenha em primeira instância a 
satisfação e o bem-estar deste indivíduo.
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SAÚDE E REFORMA AGRÁRIA

1André Carlos de Oliveira Rocha  
2Mercedes Queiroz Zuliani

“A luta pela Reforma Agrária é também a luta para ter saúde e 
melhor qualidade de vida dentro de nossas comunidades. A de 

produzir não é maior que a de preservar, proteger, amar e se 
alegrar. A Reforma Agrária é uma luta de todos porque suas 
razões estão na conquista da dignidade e na construção da 

felicidade para toda a coletividade.” (Ademar Bogo)

Ainda hoje a saúde é entendida por grande parte da 
população como simplesmente a ausência de doença. 
Na década de 80, com o movimento da Reforma 
Sanitária, uma outra concepção de saúde foi 
construída, através da 8ª Conferência Nacional de 
Saúde, em 1986.
O relatório final da conferência propõe que “em eu 
sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das 
condições de alimentação, habitação, educação, 
renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, 
lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a 
serviços de saúde”. 
Este artigo tem o objetivo explicitar como o acesso e a 
posse da terra podem significar saúde, já que como 
condições de habitação, ou de educação, ou de lazer, 
por exemplo, a discussão de saúde tem se tornado 
presente nos atuais estudos e de fácil compreensão 
para o senso comum. Outro objetivo é mostrar a 
importância da Reforma Agrária para o povo brasileiro.

A REALIDADE DA SAÚDE
E DA QUESTÃO AGRÁRIA NO PAÍS
Desde 1500, com a invasão do Brasil pelos 
portugueses, o modelo agrário sempre foi agro-
exportador, de monoculturas e sustentado pelo 
latifúndio, modelo este que permanece até hoje. 
Esteves apud Bruno (2005), afirma que o país, ao longo 
de sua historiografia agrária, já se configurou como 
uma nação com reservas de terra, mão-de-obra 
agrícola, fome e desnutrição, onde a política agrícola 
orientada para o abastecimento externo, e cuja 
inadequada relação agricultor versus terra/capital 
permanece inalterada ou até mesmo intensificada na 
conjuntura atual.
O modelo econômico brasileiro, capitalista neoliberal, 

vem aumentado as desigualdades sociais e 
dificultando a organização popular, gerando mais fome 
e miséria. Percebe-se ainda que a saúde, como outros 
setores tem sido mercantilizados e servindo apenas a 
uma pequena parcela da população, divergindo muito 
dos artigos da Constituição Brasileira e das leis 
federais que asseguram saúde, educação e uma vida 
digna aos cidadãos brasileiros. Há predomínio do 
modelo curativista, médico-centrado e uma dificuldade 
tremenda quanto ao fortalecimento do controle social. 
Além do que, a maioria das ações travadas e a 
f o r m a ç ã o  d o s  p r o f i s s i o n a i s  c o n t i n u a m  
assinstencialistas e especializadas.

A realidade fundiária no Brasil,  contribui para a 
situação da miséria, fome e opressão do povo 
brasileiro. Além do mais, os camponeses são 
explorados, muitos são escravizados, e outros mais, 
expulsos de seu local gerando grande êxodo rural e, 
conseqüentemente, elevando os índices de violência e 
pobreza nas grandes cidades.

Para a compreensão deste processo é preciso analisar 
historicamente os fatores que tem contribuído para tal 
realidade e Stedile (2003) mostra alguns dados que 
explicitam o êxodo rural e suas conseqüências para o 
país.

1Fisioterapeuta, graduado pela Universidade do Estado do Pará. Estudante de 
Espec ia l i zação  em Mov imen tos  Soc ia i s  pe la  UEPA.  E -ma i l :  
mst_andre@yahoo.com.br
2Terapeuta Ocupacional, graduada pela Universidade Federal de Mina Gerais. 
Estudante de Especialização em Movimentos Sociais pela UEPA. E-mail: 
tchedez@yahoo.com.br
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No período de 1930 a 1980, o Brasil inverteu sua matriz 
de localização populacional. Antes, 80% da população 
estava localizada no meio rural; agora, com o modelo 
de industrialização, em algumas décadas, 80% da 
população está morando ou se empilhando nas 
grandes metrópoles. (...) Ao contrário do processo de 
urbanização lento e gradual, distribuído em centenas 
de pequenas cidades, no Brasil o êxodo rural esteve 
direcionado para os grandes aglomerados humanos. 
Assim, os problemas das grandes metrópoles 
brasileiras, como a marginalidade social, carência de 
moradia, de emprego têm sua causa no pecado da 
manutenção do latifúndio.

Como dito, a realidade econômica, política e social 
brasileira vem influenciando diretamente no cotidiano 
da população e na dinâmica da sociedade. Estudo da 
Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – 
CEPAL, divulgado pelo Jornal Sem Terra (2005) 
aponta que 44% da população latino-americana vivem 
em favelas ou bairros precários, oferecendo apenas as 
condições mínimas de sobrevivência.  O documento da 
CEPAL mostra ainda que nos bairros pobres 76% dos 
lares apresentam problemas na qualidade de sua 
construção e de seus serviços básicos, incluindo 
questões de segurança.
 
Não há políticas públicas voltadas nem para o campo 
nem para a cidade, contribuindo para a miserabilidade 
e a marginalização das pessoas. Com esta inversão 
populacional do campo para a cidade, a situação da 
maioria da população é crítica e a falta de compromisso 
do Estado em fazer Reforma Agrária neste país, agrava 
ainda mais a situação.

Estatísticas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), divulgados pelo Jornal Sem Terra (2005) 
mostram que “a violência no Brasil aumentou 
consideravelmente nos últimos anos. Entre 1993 e 
2003, o índice de mortes violentas entre homens 
cresceu 13,7%”. O jornal também divulgou as 
prováveis origens deste crescimento que “de acordo 
com a análise dos técnicos do IBGE, os índices 
preocupantes têm causas variáveis. (...) Nas regiões 
Norte e Nordeste, os índices estão possivelmente 
ligados aos conflitos no campo e à exclusão social”.

LUTAR PELA REFORMA AGRÁRIA
É LUTAR PELA SAÚDE

Lutar pela saúde é também lutar pela Reforma Agrária 
quando, com esta, pretende-se a democratização do 
acesso à terra, a distribuição igualitária dos bens 
sociais e a construção de uma sociedade onde as 
populações vivam em harmonia com o ambiente e com 
as pessoas. Sociedade essa, em que os meios 
produtivos e os instrumentos de poder sejam do povo.

O processo de organização das pessoas, antes 
isoladas, para lutar pela terra, possibilita percepção de 
sua situação individual e coletiva frente aos bens 
sociais, que deveriam ser garantidos mediante política 
públicas, frente também as mazelas do sistema 
capitalista e neoliberal, que se preocupa somente com 
o lucro e ignora a natureza e a vida humana. Esta 
organização e esta percepção geram novas lutas, 
agora a fim de responsabilizar e cobrar, do Estado, 
políticas sociais, bem como destruir o sistema 
capitalista e neoliberal. 

Lutar pela saúde é lutar pela garantia da alimentação, 
tanto das pessoas do campo como da cidade. Garantia 
esta que só será possível caso haja uma Reforma 
Agrária verdadeira, pois só assim haverá produção de 
alimentos voltados para o mercado interno a fim de 
atender toda a população, além do que,  alimentos 
saudáveis e cultivados sem agredir a natureza.

O trabalho como “a condição básica e fundamental de 
toda a vida humana” (ENGELS, 2005) também é 
conquistado com a Reforma Agrária. Como mostra a 
história, grande parte da população brasileira veio da 
zona rural e possui uma relação de trabalho e de amor 
com a terra, que infelizmente tem sido desgastada com 
o modelo social vigente. 

Lutar pela Reforma Agrária é lutar por habitações 
dignas, com adequado saneamento, além de 
transportes públicos que permitam a liberdade de ir e 
vir dos cidadãos, portanto, isso é lutar por saúde. 
Também uma Reforma Agrária legítima deve garantir o 
acesso da população aos serviços de saúde.

O modo de vida no campo é singular em sua cultura e 
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suas tradições, principalmente quando se trata de 
regiões onde a cultura popular é forte. Então, resgatar a 
saúde é resgatar a cultura camponesa e sua relação 
com a vida humana. Como afirma Bruno (2005), “a 
população do campo é caracterizada por contemplar 
uma grande especificidade cultural, racial, regional, 
entre outras, representando a heterogeneidade social 
que  caracteriza o país, estendendo-se por todo o 
território brasileiro”.

CONCLUSÃO

Orientando-se por esta concepção ampliada, percebe-
se que a luta pela saúde é a luta por uma sociedade 
justa e igualitária, que só será alcançada através da 
organização e participação popular, da radicalização 
dos processos que possibilitem a conscientização de 
homens e mulheres e do respeito e cuidado com a 
natureza.

Muitas vezes, pela própria maneira como o Estado lida 
com a Reforma Agrária, as experiências nos 
assentamentos não se dão de modo satisfatório, e sim 
com muitas dificuldades em todos os aspectos 
levantados. Contudo, esses homens e mulheres, na 
luta pela terra, são capazes de resgatar seus sonhos e 
sua esperança, que são elementos imprescindíveis 
para possuir sentido de vida e conseqüentemente para 
se ter saúde.

Muitos outros motivos poderiam ser colocados para 
defender a importância da distribuição da terra para os 
que nela trabalham, porém os acima explicitados já 
bastam para afirmar que a Reforma Agrária é uma luta 
de todos e de todas e que deve ser travada em todos os 
espaços da sociedade.
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RESUMO

Este artigo é fruto de um projeto do programa de 
extensão da UEPA, baseado em uma pesquisa 
descritiva sobre as condições de Saúde e Segurança 
Ocupacional dos coletores de Resíduos dos Serviços 
de Saúde (RSS), realizada em um Município da Região 
Metropolitana de Belém. Para esta abordagem foi 
utilizada como metodologia a observação participante 
e não participante, também Utilizando como referência 
a NBR 12810/93 sobre coleta de (RSS), Legislação 
brasileira de Segurança no Trabalho em Serviços de 
Saúde (NR32/2005). Com o objetivo de diagnosticar 
inconsistências Enquanto aos procedimentos técnicos 
e cumprimentos legais, onde foi eminente a 
constatação através de avaliação de impacto 
Ambiental, onde índice de impacto negativo foi de -3,91 
referindo-se aos riscos e problemáticas à saúde 
Individual, coletiva e a um dos patrimônios ambientais 
do Estado do Pará. 

Palavras–chave: Segurança; Resíduos; Impacto; 
Avaliação.

ABSTRACT

This article is fruit of a project of the extension of the 
UEPA, program based in a descriptive search on the 
conditions of Health and Occupational Security of the 
collecting of health solid waste (HSW), realized on 
Municipality of the Metropolitan Region of Belem. For 
this approach went used how methodology the 
participating observation and not participating, also 
Using how reference the NBR 12810/93 advances 
collect of (HSW) safety Brazilian Legislation in the Work 
in Services of Health (NR32/2005). With the objective to 
diagnose inconsistences While to the technical 

procedures and legislation accomplishments, where 
the verification was eminent through evaluation of 
Environmental impact, where index of negative impact 
went of referring to the risks and problematical -3,91 to 
the just, collective health and one of the  State-owned 
environmental patrimonies of Pará.

Keywords : Security; waste; Impact; Evaluation.

INTRODUÇÃO

Sabe-se que os resíduos de serviços de saúde (RSS) 
têm sua importância dentro dos resíduos sólidos não 
pela quantidade gerada correspondente a 2% do total 
gerado pelos municípios (IBGE, 2003), mas sim pelo 
potencial de risco que representam para a saúde 
pública e meio ambiente. Diante desta abordagem o 
presente trabalho constitui-se de uma pesquisa 
descritiva e analítica através da avaliação de impacto 
ambiental que se constitui em uma excelente 
ferramenta projetada para identificar e predizer os 
impactos ambientais subsidiando assim os  
planejamentos dessas atividades  a respeito da 
situação em que se encontram os coletores de RSS no 
mun ic íp io  es tudado.  Onde são expos tos  
constantemente aos riscos de serem contaminados 
pelos microrganismos resultantes das 16 instituições 
de saúde auditadas, onde a inobservância das 
precauções regidas na resolução CONAMA Nº 358/05 
e ANVISA RDC Nº 306/04. Onde as condições 
inseguras apresentam vias distintas de transmissão ao 
corpo operacional que lida na coleta, transporte e 
dest inação dos resíduos,  desprovidos de 
equipamentos de proteção individual e coletiva, dessa 
forma, os mesmos estão submetidos a  constantes 
ameaças, bem como a comunidade fronteiriça devido a 
proliferação de agentes agressivos ao meio ambiente 
local.
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O tipo de estudo realizado baseou-se em uma 
pesquisa quantitativa e qualitativa a respeito das 
condições de trabalho na coleta pública e destinação 
final de resíduos de serviços de saúde, cujas técnicas 
usadas respectivamente foram através de aplicação de 
(entrevistas abertas diretas, questionário). Além de 
avaliação dos impactos ambientais utilizando o método 
da listagem de controle, arbitrando notas e pesos após 
as visitas e análise dos efeitos de cada ação sobre a 
saúde e segurança ambiental no trabalho.

Na tabela abaixo é disposto o esquema geral 
da avaliação dos impactos Ambientais.

MATERIAIS E MÉTODOS

Peso Ação Nota

P1 Ação1 N1

P2 Ação2 N2

P3 Ação3 N3

P... Ação... N...

Peso Ação??? N???

Mediante o método descrito por (TOMMASI, 
1994), a cada ação atribuiu-se um peso com variação 
de 1 a 5, de acordo com a importância relacionada aos 
princípios da análise. As conseqüências foram 
estabelecidas notas que variam de -5 a +5, assim 
sendo, -5 representará o valor de impacto negativo 
mais intenso, 0 (Zero) terá impacto nulo e +5 para o 
impacto positivo mais intenso. Logo após a obtenção 
dos dados brutos, o índice de impacto foi calculado 
utilizando-se a equação Abaixo:
O índice de impacto situa-se em um valor de -5 a +5, 
para as notas das conseqüências.
Acompanhou-se todo o percurso da jornada de 
trabalho, para a análise e registro dos procedimentos e 
condutas, incluindo ainda a pesquisa bibliográfica, 
onde as fontes deste trabalho apoiaram-se no universo 
dos 20 funcionários prestadores de serviços para a 
secretaria de obras do Município Pesquisado, na qual a 
amostragem correspondeu a 50% do mesmo, pelo qual 
o tratamento dos dados foi baseado através da técnica 
estatística.

TABELA 1. Modelo geral de uma listagem de controle.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo (ZOCHIO, 2002) que aborda sobre a 
classificação de risco percebido pelo público: a 
percepção social do risco que depende de sua 
aceitação, facilidade de compreensão e da aceitação 
do risco depende das informações fornecidas, dos 
dispositivos de segurança existentes, do retrospecto 
da atividade em questão e dos meios de informação. A 
avaliação do risco é um processo analítico muito útil, 
que gera valiosas contribuições para a gestão da saúde 
pública e para a tomada de decisões de política 
ambiental dessas atividades no Estado. Administrar de 
forma eficaz os riscos à saúde, associados ao vasto 
espectro da poluição gerada pelas atividades 
antrópicas, é um dos grandes desafios a serem 
enfrentados pelas políticas públicas.

Ítem Procedimentos Sim
%

Não sabe
informar %

Não
%

1
Participação dos funcionários ao receber Imunização
antes de executarem os trabalhos no Município. 10 90 ---

2 50 40 10

3 60 40 ---

4 70 30 ---

5 20 80 ---

6 20 60 20

7 20 80 ---

8 10 80 10

Se há um cronograma de execução de ações  de
coleta diária, devidamente protocoladas.

Sobre pessoas que sofreram
algum acidente no trabalho

A opinião positiva dos funcionários sobre as
condições de trabalho no município. 

Sobre a utilização completa de EPI’s, tais como: gorro, botas
brancas, máscara, luvas, avental, ou seja fardamento padronizado.

Se há um protocolo no município caso ocorra algum
acidente nos trabalhos prestados pela Prefeitura. 

Sobre condições de higiene, conforto e segurança
em todo o trajeto do caminhão coletor de RSS.

Se há treinamento específico sobre os procedimentos
de coleta de RSS que os funcionários executam no município.

Tabela 2. Distribuição dos procedimentos adotados, segundo os entrevistados 
enquanto a manipulação de Resíduos de Serviços de Saúde(RSS).

Na (tabela 2), estão indicados os resultados acerca dos 
procedimentos e eventualidades mais comuns 
declaradas pela amostra em questão, onde 90% dos 
funcionários não recebem imunização devida antes e 
durante os trabalhos realizados, E este valor é 
extremamente significativo, por causa da parcela de 
60% dos entrevistados que já sofreram algum acidente 
no trabalho, Amplamente perceptível devido a falta de 
treinamento e condições insalubres de higiene, 
conforto e segurança no trabalho constatada por 80% 
dos participantes na amostra. Tais fatores são 
sustentados devido a inexistência de uma abordagem 
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teórica e prática sobre segurança no trabalho e 
também de um protocolo que registre ou no mínimo 
oriente o trabalhador em caso de acidentes no 
município. Percebeu-se irregularidades, tanto do ponto 
de vista técnico quanto legal desde a coleta, transporte 
até a destinação final, pois os funcionários 
encarregados alimentam-se durante e após o término  
dos serviços de coleta dos RSS sem a devida 
Higienização adequada, também utilizam utensílios 
não convenientes no momento do contato direto com 
os resíduos. Durante o percurso é notável acidentes 
causados pelo excesso de resíduo no veículo coletor, 
deixando cair os despejos hospitalares durante o 
trajeto percorrido pelo mesmo, Isto é, além de expor a 
comunidade local, colocam em risco suas próprias 
vidas através da queima artesanal de materiais 
Químicos, biológicos e perfurantes, provenientes dos 
estabelecimentos do município, dispostos sem os 
cuidados pré-estabelecidos pela RDC Nº 306/ 04  da 
ANVISA e CONAMA 358/05. Onde de acordo com 
(ASSUNÇÃO, 2004) os gases gerados na combustão, 
tais como (Material particulado, CO, CO2, NO2, O3), 
causam problemas efetivos como: doenças 
dermatológicas, oftálmicas, cardiovasculares, 
pulmonares, além de alguns tipos de câncer. Nesse 
aspecto sintomas como: irritação nos olhos, coceiras, 
tonturas e Dificuldades respiratórias foram relatadas 
pelos trabalhadores e presenciadas no momento da 
pesquisa.

Fig. 1 Mostra a incoerência do ambiente de trabalho marcado pelo risco 
ocupacional dos agentes coletores municipais. A) Ausência de segregação de 
Resíduos e Procedimento incorreto de coleta externa; B) Ausência de EPI 
necessário.

No contexto da segurança no trabalho, devem ser 
observadas as normas correlatas para tal atividade, 
NR-6 e NR-15 (BRASIL, 2002), que abordam 
respectivamente no tocante da obrigatoriedade do uso 
de EPI, bem como das atividades e operações 
insalubres (Figura 1), um outro aspecto que merece 
atenção baseando-se na (tabela 02) é a falta de 
notificação dos acidentes ocorridos por (60%) dos 
operários. Tal conduta é necessária para a proteção 
dos trabalhadores no tocante aos seus direitos 
trabalhistas. Onde segundo relatos dos entrevistados 
que afirmam quando sofrem acidentes são mal 
atendidos pelos próprios componentes dos hospitais 
municipais, onde as filas e burocracia existentes são os 
aliados para a desistência de um diagnóstico médico, 
por parte dos mesmos. Após esta constatação, os 
mesmos foram orientados sobre a importância e os 
riscos, principalmente do ponto de vista biológico de 
contrair acidentalmente (AIDS, Hepatites, Vírus e 
bactérias) que estão submetidos a contrair.
Atos inseguros sobre a tentativa de encurtar tempo, 
referidos por (ZOCCHIO, 2002), Foi constatado no 
transporte de resíduos onde frequentemente são 
realizados improvisações no destino final de RSS, 
sendo lançados a céu aberto e queimados 
artesanalmente, ou seja, passando o problema de uma 
esfera municipal para o nível estadual e federal, 
acarretando-se devido aumento da exposição dos 
trabalhadores a poeiras, material particulado cheiro 
desagradável, a sérias ameaças e desconforto ao bem-
estar e saúde do trabalhador. Além de Colocar em risco 
a qualidade do solo, ar e cometendo, dessa forma um 
crime ambiental baseado na legislação brasileira, 
artigo 70 da lei de Nº 6.905 de fevereiro de 1998
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No contexto da segurança no trabalho, devem ser 
observadas as normas correlatas para tal atividade, 
NR-6 e NR-15 (BRASIL, 2002), que abordam 
respectivamente no tocante da obrigatoriedade do uso 
de EPI, bem como das atividades e operações 
insalubres (Figura 1), um outro aspecto que merece 
atenção baseando-se na (tabela 02) é a falta de 
notificação dos acidentes ocorridos por (60%) dos 
operários. Tal conduta é necessária para a proteção 
dos trabalhadores no tocante aos seus direitos 
trabalhistas. Onde segundo relatos dos entrevistados 
que afirmam quando sofrem acidentes são mal 
atendidos pelos próprios componentes dos hospitais 
municipais, onde as filas e burocracia existentes são os 
aliados para a desistência de um diagnóstico médico, 
por parte dos mesmos. Após esta constatação, os 
mesmos foram orientados sobre a importância e os 
riscos, principalmente do ponto de vista biológico de 
contrair acidentalmente (AIDS, Hepatites, Vírus e 
bactérias) que estão submetidos a contrair.
Atos inseguros sobre a tentativa de encurtar tempo, 
referidos por (ZOCCHIO, 2002), Foi constatado no 
transporte de resíduos onde frequentemente são 
realizados improvisações no destino final de RSS, 
sendo lançados a céu aberto e queimados 
artesanalmente, ou seja, passando o problema de uma 
esfera municipal para o nível estadual e federal, 
acarretando-se devido aumento da exposição dos 
trabalhadores a poeiras, material particulado cheiro 
desagradável, a sérias ameaças e desconforto ao bem-
estar e saúde do trabalhador. Além de Colocar em risco 
a qualidade do solo, ar e cometendo, dessa forma um 
crime ambiental baseado na legislação brasileira, 
artigo 70 da lei de Nº 6.905 de fevereiro de 1998

3.1 DIAGNÓSTICOS DO MEIO AMBIENTE LOCAL
Até o presente momento não foi constatado nenhum 
problema no que se refere a contaminação de algum 
corpo hídrico, pelo percolado produzido durante o 
processo de bioestabilização anaeróbia da fração 
orgânica dos RSS, visto que não verificou-se na 
recente área do despejo, a presença de recurso hídrico 
superficial ao raio de aproximadamente 1Km dos 
despejos. Também, é necessário salientar que não há 
um programa de quantificação dos resíduos gerados, 
onde o crescimento urbano pode verticalizar os 
impactos negativos diagnosticados. Diante do cenário, 
acima percebe-se que apesar da existência de 

legislações fortes tanto a nível estadual quanto federal,  
o que vigora na prática é o  descumprimento  da lei, 
principalmente por parte das prefeituras, onde a  Co-
responsabilidade das ações lesivas em qualquer um 
dos componentes ambientais não as eximem de 
sofrerem penalidades judiciais, quando afetam a 
saúde, segurança e bem-estar da população, 
atividades econômicas, condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos 
recursos naturais, isto é o ecossistema local conforme 
a (Figura 2).

Fig. 2 Vista do local de destinação final de RSS em área de proteção ambiental. A) 
Ação de despejo dos resíduos e posicionamento inadequado do coletor; B) Queima 
artesanal de RSS.

De acordo com as abordagens supracitadas, foram 
levantados os procedimentos e condutas existentes 
nos serviços de coleta e destinação final dos RSS e 
analisou-se os impactos ambientais relacionados à 
segurança e saúde no trabalho a nível municipal.
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PESO AÇÕES NOTA PESO X NOTA

5
Acidentes de trabalho
direto em funcionários

-5 -25

4 Poluição da circunvizinhança no trajeto -3 -12

3 Cheiro desagradável durante a coleta -3 -9

4
Não utilização de EPI
adequado diante dos riscos

-5 -20

3 Poluição Visual na destinação final -2 -6

5 Exposição de RSS a céu aberto -5 -25

5
Fumaça produzida pela queima
artesanal de RSS

-5 -25

5 Contaminação e poluição do solo -5 -25

5 Poluição do Ar -5 -25

5 0 0Poluição da Água

44 -3,91 -172Somatório

Tabela 3. Listagem de controle utilizada para a avaliação dos impactos ambientais.

De acordo com os valores atribuídos segundo a 
importância das ações mencionadas na ótica da 
Engenharia de Segurança no trabalho e Meio 
Ambiente, percebe-se que o índice de impacto é 
negativo, cuja sua intensidade é de (-3,91), chegando 
bem próximo do índice -5, que sua vez é o maior índice 
de  impac to  negat ivo ,  onde comprova-se  
numericamente a gravidade dos problemas 
diagnosticados, enquanto os procedimentos 
inadequados no manejo de resíduos de serviços de 
Saúde - RSS e por conseguinte seu despejo a céu 
aberto, sem os devidos respaldos legais e técnicos.

Constatou-se nesta pesquisa a falta de equidade do 
poder público local, haja vista que a provável falta de 
conhecimento no assunto, não inocenta os devidos 
responsáveis legais, tanto pelas incongruências 
abordadas no amparo legal do Ministério do trabalho, 
quanto na legislação ambiental vigente. Vale ressaltar 
que o índice de impacto Ambiental determinado foi de -
3,91, demonstrando a intensidade da problemática 
ambiental local. Onde a necessidade de medidas como 
a de uma fiscalização para coibir os atos ilegais e 
principalmente a do comprometimento na capacitação 
e treinamento contínuo do corpo operacional para que 
se possa influenciar em melhoras consideráveis não 

CONCLUSÃO

somente na amostra em questão. Mas principalmente 
junto aos geradores de resíduos nos estabelecimentos 
de saúde de modo a facilitar o processo de uma 
maneira integrada e correta, tanto do ponto de vista 
técnico, quanto legal que contemple o a gestão 
ambiental integrada de resíduos.
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RESUMO

No período chuvoso, que se estende da segunda 
quinzena de dezembro a junho do ano consecutivo, a 
penetração de águas oceânicas em ecossistemas 
costeiros é menos pronunciada, resultando em baixas 
salinidades. Neste trabalho, com amostragem 
realizada em maio, à foz do rio Mocajuba, NE do Pará, 
considerou-se a variação de parâmetros físico-
químicos selecionados durante a enchente em um ciclo 
de maré, envolvendo temperatura, transparência, pH, 
condutividade elétrica (salinidade), sólidos totais 
dissolvidos e quantificação de clorofila-a. Os 
resultados mostram a contribuição das águas 
oceânicas para o ecossistema costeiro, envolvendo 
aportes de matéria orgânica e cátions nutrientes.

Palavras-chave: ecossistemas costeiros, águas 
estuarinas, ciclo de maré, NE do Pará.

ABSTRACT

In the rainy period, that if extends between second 
fortnight of December and June of the next year, 
oceanic water penetration in coastal ecosystems is less 
sharp, resulting in low salinities. In this work, the 
sampling were realized in May, on the end of Mocajuba 
river, NE of Pará, it was considered physico-chemical 
parameters variation, selected during the flood in a tidal 
cycle, involving temperature, transparency, pH, electric 
conductivity (salinity), total dissolved solids and 
chlorophyll a quantification. The results show the 
contribution of oceanic waters for the coastal 
ecosystem, involving contribution of organic matter and 
cations nutrients.

Keywords: coastal ecosystems, estuarine waters, 

cycle of tide, NE of Pará.

INTRODUÇÃO

A notável influência de águas fluviais no período de 
“enchente” de rios amazônicos leva à ocorrência de 
baixas salinidades em águas costeiras ao longo do 
litoral do Pará (Diegues, 1972; Dias & Lima, 2003; 
Siqueira, 2003). Situada nesse litoral, à foz do rio 
Mocajuba, no município de São Caetano de Odivelas, a 
vila de São João dos Ramos constitui exemplo típico de 
área de manguezal, onde se pratica intensa atividade 
de captura artesanal de pescado, notadamente peixe, 
crustáceos, moluscos. As variações sazonais são 
marcantes em todo esse litoral; em geral, da segunda 
metade de dezembro a junho do ano seguinte tem-se o 
período chuvoso, seguido por um período de estiagem, 
de julho a meados de dezembro. No período de 
estiagem, como seria de se esperar, a intrusão de 
águas salinas é mais forte (Diegues, 1972); no entanto, 
na estação chuvosa, embora sob forte influência de 
águas continentais, manifesta-se a entrada de águas 
provenientes do oceano Atlântico. Neste trabalho, com 
amostragem realizada em maio, à foz do rio Mocajuba, 
NE do Pará, considerou-se a variação de parâmetros 
físicos e físico-químicos selecionados durante a 
enchente de um ciclo de maré, envolvendo 
temperatura, transparência, pH, condutividade elétrica 
(salinidade), sólidos totais dissolvidos e quantificação 
de clorofila-a. Espera-se que os resultados obtidos 
auxiliem na compreensão da dinâmica estuarina, 
considerando os aportes oriundos da penetração de 
águas oceânicas.
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MATERIAIS E MÉTODOS

A zona costeira é uma área de transição entre 
ambientes deposicionais continentais e marinhos, 
sujeita a intensas variações morfológicas devido à 
atuação de vários processos hidrodinâmicos e 
geológicos, que podem ou não agir conjuntamente. As 
regiões costeiras abrangem ecossistemas variados, 
complexos e bastante produtivos (Cambers,1997 apud 
Monteiro, 2006).
Neste setor litorâneo em estudo, destacam-se grandes 
reentrâncias (baías e estuários) responsáveis por uma 
configuração extremamente recortada da linha de 
costa, sendo, por esta característica, denominado 
como “litoral de rias”. Estes estuários são fortemente 
influenciados por macro e mesomarés, bem como ação 
de ondas, possibilitando a coexistência de diferentes 
ecossistemas como manguezais, restingas, etc. 
(Barbosa e Pinto, 1973).
O estuário do rio Mocajuba localiza-se na vila de São 
João dos Ramos, de coordenadas geográficas 00º 
42’50’ de latitude Sul e 47º 59’08’ de longitude a Oeste 
de Greenwich, pertencente ao município de São 
Caetano de Odivelas, mesorregião Nordeste e 
microrregião do Salgado do estado do Pará.
A distância entre os municípios de Belém e São 
Caetano de Odivelas é de 105,8 km. O acesso à área é 
feito pela rodovia federal BR-316, e à altura do 
município de Santa Izabel do Pará segue-se pela 
rodovia estadual PA-140 até São Caetano de Odivelas, 
de onde se utiliza uma embarcação através de do rio 
Mojuim no sentido norte e depois pelo rio Mocajuba no 
sentido sul até São João dos Ramos.

Trabalho de Campo
As coletas foram realizadas num único ponto (Figura 
1), um dos trapiches que dá acesso à vila, com o 
objetivo de caracterizar (através dos parâmetros 
analisados) a influência das águas oceânicas do 
estuário no período de enchente da maré, durante a 
estação chuvosa.
A primeira amostra foi coletada às 11h00min (no início 
da enchente) e as seguinte foram coletadas no 
intervalo de 90min até completar o total de sete 
amostras, sendo a ultima coletada às 20h00min já no 
início da vazante.

Figura 1- Mapa de localização da vila de São João dos Ramos, na microrregião do 
Salgado, com destaque a sede do município de São Caetano de Odivelas e ao  
ponto de coleta.

Trabalho de Laboratório
Os métodos de amostragem e análises das amostras 
são baseados em APHA- AWWA- WPCF (1998). As 
analises foram realizadas laboratório de Hidroquímica- 
Centro de Geociências – Universidade Federal do 
Pará. O resumo dos métodos analíticos em relação ao 
parâmetro, método analítico, procedimento e 
equipamento estão listados na tabela 1 abaixo.

FONTE: EMBRAPA, 2007

PARAMETRO/
COMPONENTE

MÉTODO
ANALÍTICO

PROCEDIMENTO EQUIPAMENTO

Temperatura, °C Termômetro de Hg Leitura -----

Transparência, m Disco de Secchi
Imersão/

Observação -----

pH Potenciometria Leitura pHmetro

Sólidos totais
dissolvidos, mg L-1

Condutimetria Leitura Condutivímetro

Salinidade, ‰ Condutimetria Leitura Condutivímetro

Clorofila;
identificação

Espectrofotometria
de absorção (visível)

Registro do espectro
de absorção

(400 a 700 nm)

Espectrofotômetro
acoplado

a um registrador

Clorofila;
quantificação,

µg L-1

Espectrofotometria
de absorção

(visível)

Filtração em
membrana de 0,45 µm,

extração da clorofila
com acetona

e posterior leituras
em 750 nm, 647 nm,

664 nm e 630 nm

-----

Tabela 1: Resumo dos métodos analíticos em relação ao parâmetro analisado

RESULTADOS E DISCUSSÃO150
Os resultados dos parâmetros analisados estão 
dispostos na tabela 2 a seguir:
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INTERVALO
DE TEMPO

AMOSTRA pH SALINIDADE % STD (mg.l-1)

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

0 min

90 min

180 min

270 min

360 min

450 min

540 min

6,84

7,10

7,20

7,38

7,41

7,50

7,06

11,1

12,1

12,2

12,4

12,5

12,6

11,8

12.700

13.500

13.574

13.885

14.000

14.310

13.356

Tabela 2 – Resultados dos parâmetros analisados de acordo com 
o intervalo de tempo

OBS: (1) Temperatura oscilando entre 30,4 a 31°C; (2) 
Transparência entre 1,0 a 1,3 m; (3) águas esverdeadas 
(coloração verde-musgo)
*a concentração de clorofila-a variou de 15,4 (amostra 2) a 
26,85µg.L-1 (amostra A6)

Nas águas estuarinas adjacentes a manguezais, sob 

competição entre regimes de chuvas e estiagem e 

maior ou menor influência de componentes 

hidrodinâmicos fluviais e oceânicos, deve-se 

considerar especialmente a dinâmica das marés. Esse 

efeito pode ser exemplificado nas áreas de maior 

influência de trocas entre as águas continentais e 

oceânicas, na zona de transição. Na estiagem, 

enquanto na maré máxima, sob influência de eletrólitos 

oriundos de aportes de águas salinas, a condutividade 

elétrica chega a valores mais elevados, no período 

chuvoso decresce paulatinamente, à medida que as 

lixiviações inundam os manguezais. As águas 

estuarinas e salinas são bem caracterizadas pela 

salinidade, que identifica a zona de transição, com 

valores máximos na porção mais externa do estuário 

(Chester, 1990).

O gráfico 1 resume dados analíticos sobre a variação 

de parâmetros físico-químicos de águas estuarinas da 

foz do rio Mocajuba, no município de São Caetano de 

Odivelas. Verifica-se, de imediato, aumento gradativo 

de pH, salinidade e sólidos totais dissolvidos durante a 

maré de enchente, em ponto de amostragem fixo.

Gráfico 1: Evolução dos parâmetros pH, salinidade e 
STD durante a maré de enchente em ponto de 
amostragem fixo

Os valores de pH estenderam-se de 6,84 a 7,50 

durante a enchente, caindo para 7,06, sugerindo 

contribuição de águas fluviais, algo mais ácidas, 

suficientes para fazer decrescer o valor desse 

parâmetro. Acompanham esses valores de pH, os 

resultados para salinidade e sólidos totais dissolvidos. 

Enquanto a salinidade varia de 11,1 a 12,6‰ durante a 

enchente, a concentração de sólidos totais dissolvidos 

oscila de 12.700 a 14.310 mg.L-1, evidenciando uma 

estreita correlação entre tais parâmetros.

É fato bem conhecido que a água do mar é rica em 

eletrólitos – íons cloreto, sódio, sulfato, magnésio, 

cálcio, potássio e bicarbonato - e tem caráter alcalino, 

isto é, seu valor de pH, em geral, se encontra acima de 

8 unidades (Chester, 1990).

Com efeito, a penetração de águas do oceano Atlântico 

nesse estuário leva a modificações no ambiente 

aquático relacionadas com a acidez do meio e o 

conteúdo de eletrólitos. Deste modo, as características 

dominantes nas águas oceânicas, tais como valores de 

pH mais elevados, em geral, acima de 8 unidade, e 

salinidades acima de 30‰, passam a influenciar o 

ambiente estuarino, que também recebe aportes de 

águas fluviais, produzindo misturas características, 

dependendo da dinâmica das marés e do período 

sazonal.

As características físico-químicas dessas águas 

estuarinas permitiram a quantificação de clorofila-a, 
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registrando-se, também, aumento gradativo com a 

elevação também gradativa dos outros parâmetros 

citados. Os resultados obtidos mostram variação de 

15,84 até 26,85 μg.L-1, E coerente considerar que a 

entrada de aguas oceanicas no estuario produz 

concentracoes mais elevadas de clorofila-a.

A ocorrencia de clorofila-a na baia de Marajo e na 

microrregiao do Salgado tem sido relatada na literatura 

cientifica. Assim, por exemplo, Dias et al. (2005) 

registraram concentracao de clorofila-a de 

22,884μg.L-1, no canal estuarino de Soure (porcao 

norte da baia), no periodo de maior estiagem 

(dezembro de 1999), sob transparencia de 4m, 

condutividade eletrica de 9.590μS.cm-1 e pH de 7,80; 

por sua vez, Costa et al. (2003) relatam um maximo de 

concentracao de corofila-a de 49,3 μg.L-1 nas aguas 

estuarinas da porcao norte da baia de Maracana, 

tambem no periodo de maior estiagem, no trapiche da 

vila Penha, sob pH 7,9 e condutividade eletrica de 

31.300 μS.cm-1.

Tais consideracoes levam a associar a ocorrencia de 

clorofila-a com o fitoplancton marinho. Alias, a 

ocorrencia de fitoplancton nas aguas estuarinas 

nessas areas fisiograficas citadas e fato bem 

conhecido. Sao exemplos os trabalhos de Paiva (1991) 

sobre composicao e biomassa do fitoplancton da baia 

do rio Guajara-Miri (Cardoso et al.,2005) e na baia 

Curuca (Costa et al.,2005). 

Com efeito, o que se observa em toda essa area 

fisiografica e a abundancia de “currais” de pesca 

artesanal, com notavel producao durante, 

praticamente, todo o periodo anual, com especies 

dominantes segundo as variacoes sazonais. 

Aparentemente, a julgar pelas condicoes de qualidade 

de vida dessas populacoes, falta a essa microrregiao 

do Salgado um planejamento estrategico dos recursos 

É notável a influência da intrusão de águas marinhas na 

manutenção da produtividade do estuário da vila de 

São João dos Ramos. A incursão gradativa das águas 

oceânicas e a conseqüente variação temporal dos 

parâmetros físico-quimicos, que acompanham o ciclo 

de maré, evidenciam a manutenção da vida aquática, 

característica deste ambiente de transição e, desta 

forma mostram-se essenciais na manutenção da 

grande diversidade presente neste estuário.

CONCLUSÃO

APHA, AWWA, WPCF. Standard methods for the examination of 

water and wastewater. American Public Health Association and 

others, Washington, D. C, 1998

BARBOSA, G. V. e PINTO, M. N. “Geomorfologia da folha AS.23-

São Luís e parte da folha AS.24-fortaleza”. In: BRASIL. DNPM. 

Projeto RADAM. Rio de Janeiro, 1973

CHESTER, R. Marine Geochemistry. Unwin Hyman, London, 

1990 

COSTA, J. B. S. et al. Carta geológica da Folha Salinópolis, AS-

22-v-a-v. Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

IBAMA/IDESP, Belém. (Texto explicativo, Universidade Federal 

do Pará, Centro de Geociências), 1992

COSTA, F. F.; DIAS, J. C.; LIMA, W. N. de. Emprego de 

diagramas de Stiff e de estabilidade no estudo da intrusão salina 

em aquiferos costeiros (bacia do rio Maracanã, nordeste do Pará). 

X Congresso Brasileiro de Geoquímica (Porto de Galinhas, PE), 

CD-ROM, 2005

DIAS, J. C. & LIMA, W. N. de (2003) Preliminary geochemical 

outline about organic nutrients and other environmental 

parameters in estuarines waters (North portion of Marajo Bay, PA, 

Brazil). International Conference, Mangrove' 2003: Connecting 

research and participative management of estuaries and 

mangroves (Salvador, BA), CD-ROM, 2003

DIEGUES, F. M. F. Introdução à oceanografia do estuário 

amazônico. Anais do XXVI Congresso Brasileiro de Geologia 

(Belém), v.2, pp. 301-317

MONTEIRO, M. C. Estudo Morfodinâmico de uma Praia de 

Macromaré no Litoral Amazônico, Ajuruteua-Pa (Brasil). Belém, 

2006

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

32



TEMAS TRANSVERSAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: REFLEXÕES E AÇÕES DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS REALIZADAS 

NOS MUNICÍPIOS DE BRAGANÇA/PA E SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA. ¹

Carlos Alberto Saldanha da Silva Júnior ²

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo apresentar 
discussões e ações sobre a inclusão de temas 
transversais no currículo escolar do ensino 
fundamental, voltados à educação ambiental, saúde, 
orientação sexual e práticas sociais, por meio de ações 
pedagógicas interdisciplinares e saberes diversos. O 
trabalho pedagógico foi desenvolvido num curso com 
atividades de iniciação científica, dirigido a professores 
do ensino fundamental dos municípios de 
Bragança/PA e São João de Pirabas/PA, durante o 
Programa Campus Avançado 2007, da Pró-Reitoria de 
Extensão da UEPA e sua metodologia esteve de 
acordo com a proposta metodológica do Núcleo de 
Estudos em Educação Científica, Ambiental e Práticas 
Sociais – Necaps/CCSE/UEPA. A avaliação deste 
curso revelou que as discussões sobre os temas 
abordados, bem como as ações diversas realizadas 
em sala de aula e a construção de recursos 
pedagógicos alternativos, contribuíram no processo de 
formação dos educadores participantes o que 
influenciará, de algum modo, na qualidade do ensino 
fundamental em escolas  em que atuam.

Palavras-chave: Transversalidade, Interdisciplina-
ridade, Temas Transversais e Formação de Educa-
dores.

ABSTRACT

The present article had objective you transversal 
oportunizar quarrels and actions that favored the 
inclusion of in the pertaining you school summarizes of 
beginner's all-purpose symbolic instruction code 
education, directed you the ambient education, health, 
sexual orientation and practical subjects social, by 

means of pedagogical actions interdisciplinares and 
with knowing diverse. Pedagogical The work was 
developed in course with diverse activities, directed the 
professors of the beginner's all-purpose symbolic 
instruction code education of the cities of Bragança/PA 
and Is João de Pirabas/PA, during the Program 
Advanced Campus 2007, of the Pró-Reitoria of 
Extension of the UEPA and its methodology was in 
accordance with the proposal metodológica of the 
Nucleus of Studies in Scientific, Ambient Education and 
Social Practical - Necaps/CCSE/UEPA. The evaluation 
of this course disclosed that the quarrels on the boarded 
subjects, well the diverse actions carried through in 
classroom and the construction of alternative 
pedagogical resources, had contributed in the process 
of formation of the participant educators thus improving 
the quality practical of beginner's all-purpose symbolic 
instruction code education in educative paraenses 
schools in posterior.

Word-key:  Transversa l  Transversa l idade,  
Interdisciplinaridade, Subjects and Formation of 
Educators.  

INTRODUÇÃO

Os temas transversais constituem hoje, uma gama de 
saberes necessários a formação cidadã, consistindo 
numa tentativa de resgatar conhecimentos antes ditos 
como não apropriados ao currículo formal. 
O currículo escolar nacional foi pensado no sentido de 
atender a diversidade sócio-cultural existente no 
interior do ambiente educacional, estruturando-se a 
partir de uma Base Nacional Comum, compreendida 
pelas disciplinas tradicionais das áreas do 
conhecimento específico e a Base Diversificada. É 
justamente esta última, que compreende os saberes e 
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práticas relacionadas a temas que estão presentes no 
cotidiano político-social dos atores edu –  
cacionais, mas que não estão explícitos na 
organização didática dos conteúdos das disciplinas 
tradicionais, que de acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCN’s à parte diversificada do 
currículo escolar deve ser trabalhada por meio de 
“Temas Transversais”, isto é, temas que passariam 
entre as demais disciplinas da base comum, de modo 
que este transcurso garanta uma organização do 
trabalho pedagógico emancipador cuja prática deve 
ser interdisciplinar e reflexiva.
Partindo desta reflexão, é que se concebe os temas 
transversais como elementos fundamentais a dinâmica 
da construção e (re)construção de conhecimentos que 
busquem na realidade da vida humana as questões 
necessárias para a intervenção dos sujeitos nas 
transformações macrossociais e individuais e assim 
compreender o homem, o mundo, as questões 
ambientais, de saúde e orientação sexual e das 
práticas sociais, e suas interelações inerentes ao 
processo ensino-aprendizagem.
É neste sentido, que destacamos a importância da 
discussão dos temas transversais como essencial à 
formação continuada dos educadores, no sentido 
promover reflexões e propor atividades de modo a 
possibilitar a inclusão efetiva no currículo escolar de 
temas transversais contribuindo para que a prática 
pedagógica se torne um processo histórico, social, 
cultural, político e contraditório, uma vez que, 

     (...) pela educação o indivíduo é integrado à 
cultura e à sociedade existente,  mas 
simultaneamente a educação possibilita a 
intervenção do ser humano no processo de 
mudança social. Assim, a educação é 
contraditória, conservação (do saber e da cultura 
adquirida) e criação (negação e superação do 
saber e da cultura existente). (OLIVEIRA: 2003, 
p. 30).

Portanto, a possibilidade de desenvolver uma prática 
pedagógica, que busque entre outras ações, espaços 
de discussão acerca da importância dos temas 
transversais, a partir de práticas e saberes diversos, é 
estar contribuindo significativamente para a formação 
continuada de educadores, que vivenciam todos os 
dias essas questões em salas de aula e, também, 

colaborar para o avanço das reflexões no sentido do 
maior esclarecimento desses temas aos educadores, 
possibilitando-os ter instrumentos concretos para 
transformarem suas práticas educacionais.
Neste contexto, fica evidente a importância de educar 
os brasileiros para que ajam de modo responsável e 
com sensibilidade, conservando o ambiente saudável, 
entendendo como a saúde e a orientação sexual, estão 
co-relacionadas e como estes temas se encontram 
presentes nas práticas sociais.  Por isso, estes temas 
precisam estar presentes nas atividades escolares 
como ação uma concreta, oriunda de um processo 
constante de reflexão-ação propiciada pelos processos 
de formação continuada em que os professores estão 
envolvidos. 
É nesta perspectiva que se insere a contribuição deste 
trabalho, que objetivou socializar discussões e ações 
realizadas com professores que favoreçam a inclusão 
de temas transversais no currículo escolar do ensino 
fundamental, voltados à educação ambiental, saúde, 
orientação sexual e práticas sociais, por meio de ações 
pedagógicas interdisciplinares e com saberes 
diversos.

Temas transversais: debates e reflexões
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
– Lei N° 9.394/96), no corpo de deu artigo 9° em seu 
inciso IV, estabelece que os estados, municípios e o 
distrito federal deverão desenvolver em regime de 
colaboração competências e diretrizes para a 
educação básica, que conduzirão os currículos e seus 
conteúdos mínimos, no sentido de garantir uma 
formação básica comum a todos os brasileiros.
Entretanto a própria organização do currículo escolar 
dá condições de se incluir temas regionais e locais por 
meio da chamada base diversificada do currículo, 
disposta na Resolução N° 02 da Câmara de Educação 
Básica, que estabelece as diretrizes curriculares para o 
ensino fundamental amparada pelo parecer N° 04, 
sobre o qual:

Diretrizes Curriculares Nacionais são o conjunto 
de definições doutrinárias sobre princípios, 
fundamentos e procedimentos na Educação 
Básica, expressas pela Câmara de Educação 
Básica do Conselho Nacional de Educação, que 
orientarão as escolas brasileiras dos sistemas de 
ensino, na organização, na articulação, no 
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desenvolvimento e na avaliação de suas propostas 
pedagógicas. (MEC/CNE: 1998, p. 4)

A própria Constituição do estado do Pará em seu artigo 
277, trata implicitamente das orientações no que tange 
a seguridade das diretrizes curriculares para o ensino 
fundamental, em sintonia com a concepção de 
educação da LDB voltada para a construção da 
cidadania e para isso os PCN’s indicam como sugestão 
o desenvolvimento dos chamados “Temas 
Transversais”.
Segundo Souza (1998), a inclusão destes temas no 
currículo escolar tem origem na Europa, em virtude da 
Reforma Educacional Espanhola em 1990, na qual se 
criticava a estruturação curricular estática e disciplinar 
e contrapondo-se a esta por meio de outra estrutura 
que integrava áreas como educação para a saúde, o 
consumo e a igualdade de oportunidades, funcionando 
com eixo longitudinal e vertebrador do currículo e as 
demais disciplinas estariam num plano transversal. No 
Brasil,

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
incorporam essa tendência e a incluem no 
currículo de forma a compor um conjunto 
articulado e aberto a novos temas, buscando um 
tratamento didático que contemple sua 
complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a 
mesma importância das áreas convencionais. O 
currículo ganha em flexibilidade e abertura, uma 
vez que os temas podem ser priorizados e 
contextualizados de acordo com as diferentes 
realidades locais e regionais e outros temas 
podem ser incluídos, (...). O conjunto de temas 
aqui proposto (Ética, Meio Ambiente, Pluralidade 
Cultural, Saúde e Orientação Sexual) recebeu o 
t í t u lo  gera l  de  Temas  Transversa i s .  
(BRASIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL: 1997, p. 25).

Por tratarem de questões sociais, os Temas 
Transversais têm natureza diferente das áreas 
convencionais. Sua complexidade faz com que 
nenhuma das áreas, isoladamente, seja suficiente 
para abordá-los. Ao contrário, a problemática 
dos Temas Transversais atravessa os diferentes 
c a m p o s  d o  c o n h e c i m e n t o .  
(BRASIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL: 1997, p. 29).

Os Temas Transversais constituem uma gama de 
saberes essenciais a formação humana para a 
cidadania que a escola de hoje está responsável em 
oferecer. Para Rafael Yus (1998), esta gama de 
saberes forma um conjugado de conteúdos 
pedagógicos ou eixos temáticos que pelo fato de não 
pertencerem a nenhuma disciplina do currículo em 
particular, podem estar presentes em todas por meio 
da interdisciplinaridade, pois o seu tratamento dentro 
do currículo seria o de transversalizá-lo, isto é, de 
passar pelo currículo global da escola.
 Por terem a característica eminentemente 
interdisciplinar, os temas transversais podem ser 
trabalhados nas diversas áreas do conhecimento, 
tendo em vista que estes são uma forma de superar as 
lacunas deixadas pelas disciplinas curriculares 
tradicionais no sentido de promover construção da 
cidadania, a partir de uma prática educacional 
compromissada e voltada para compreensão da 
realidade social, dos direitos e responsabilidades em 
relação à vida pessoal e coletiva. Nesta perspectiva a 
educação deve oferecer uma aprendizagem que reflita 
as necessidades dos alunos buscando um tratamento 
didático que contemple as complexidades e as 
dinâmicas do processo de ensino das áreas 
convencionais.

Não podemos esperar que os campos de 
pensamento que se iniciaram com a ciência 
clássica – de cuja vigência atual ninguém duvida 
– proporcionem conhecimentos sobre tudo aquilo 
que os homens e as mulheres do presente precisam 
saber, porque vivemos em uma sociedade que está 
clamando por paz, pela igualdade de 
oportunidades entre o homem e a mulher, pela 
preservação e melhoria do meio ambiente, por 
uma vida mais saudável, pelo desenvolvimento da 
afetividade e da sexualidade que permita 
melhorar as relações interpessoais. (BUSQUETS 
ET ALL: 2003, p. 33-34).

É neste sentido que o currículo ganha flexibilidade e 
abertura para contextualizar temas que norteiam a 
construção cidadã e democrática na qual envolvem 
aspectos múltiplos de diferentes dimensões da vida 
social, temas estes, que são chamados de 
transversais, como a ética, meio ambiente, pluralidade 
cultural, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo. 
Destes, destacamos os seguintes eixos: Educação 
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Ambiental; Educação, Saúde e Orientação Sexual e 
Educação e práticas sociais: a ética e a pluralidade 
cultural, como proposta de transversalizar o currículo 
escolar do ensino fundamental.
Atualmente, a questão ambiental impõe às sociedades 
a busca de novas formas de pensar e agir, individual e 
coletivamente, novos caminhos e modelos de 
produção de bens, para suprir necessidades humanas, 
e relações sociais que não perpetuam tantas 
desigualdades e exclusão social e, ao mesmo tempo, 
que garantem a sustentabilidade ecológica. A 
educação para a saúde no ensino fundamental, precisa 
ser compreendida além do bem-estar físico e 
psicológico, tendo um enfoque interdisciplinar de 
fatores como o bem-estar social e psicológico, como 
uma forma de conquista dos direitos de cidadania.

Nessa perspectiva de saúde, a escola, sozinha, 
não levará os alunos a adquirirem saúde, haja 
vista que a plenitude destas, necessita de ações do 
governo como a melhoria do atendimento nos 
postos de saúde e com a implantação de políticas 
públicas de esporte e lazer. (PCN’s: 2000, p.90).

E assim os temas transversais têm natureza diferente 
das áreas convencionais. Essas áreas devem aceitar 
as questões dos temas transversais de forma que 
articulados com os conteúdos do ensino fundamental 
possam ser vividos pela sociedade, pelas 
comunidades, pelas famílias, pelos alunos e 
educadores em seu cotidiano. Devem ser debatidos 
em diferentes espaços sociais em busca de soluções e 
de alternativas, confrontando posicionamentos 
diversos tanto em relação à intervenção no âmbito 
social mais amplo quanto à atuação pessoal e ao se 
fazer isso estamos trabalhando na perspectiva da 
Educação voltada as práticas Sociais e suas questões.

A experiência pedagógica nos municípios de 
Bragança/PA e São João de Pirabas/PA
O trabalho desenvolvido nos municípios de 
Bragança/PA e São João de Pirabas/PA é resultado 
Programa Campus Avançado, que consiste no 
desenvolvimento de projetos de extensão executados 
por acadêmicos durante as férias de julho e destinado 
aos municípios paraenses. Este projeto foi realizado 
por meio de um curso com atividades pedagógicas 
diversas: dinâmicas de relacionamento interpessoal; 
estudos de texto individual e coletivo; discussões – 

debates –; grupos de trabalho; produções coletivas, 
construção de recursos didáticos alternativos, jogos 
recreativos e exposições dialogadas, tendo como 
conteúdo a ser trabalho os “Temas Transversais”, dos 
quais se trabalharam de maneira interdisciplinar os 
temas: Educação ambiental; Educação, saúde e 
orientação sexual; Educação e práticas sociais: a ética 
e a pluralidade cultural; Planejamento e Avaliação de 
atividades pedagógicas sobre temas transversais.
 Os cursos desenvolvidos, em Bragança/PA tiveram 
carga-horária de 40 h/a funcionando nos dois turnos 
atendendo cerca de 40 educadoras e em São João de 
Pirabas/PA, 30 h/a, funcionando no turno da manhã 
com cerca de 10 educadores participando. Cada tema 
foi trabalhado a partir de atividades planejadas de 
acordo com a proposta metodológica do Núcleo de 
Estudos em Educação Científica, Ambiental e Práticas 
Sociais – Necaps/CCESE/UEPA que consiste num 
trabalho de Pesquisa-ação, sistematizada em três 
momentos mais a avaliação. 
Esta se constitui numa modalidade de pesquisa 
qualitativa que envolve um trabalho colaborativo de 
grupos de pessoas interessadas em contribuírem para 
a resolução imediata de preocupações práticas nas 
quais todos estão envolvidos, agindo de acordo como 
uma estrutura acordada. Uma possível vantagem em 
utilizar a pesquisa-ação neste trabalho seria a 
possibilidade dos sujeitos refletirem sobre suas ações, 
e assim construírem uma experiência formativa que 
integre teoria e prática além de fomentar o ato contínuo 
de compreender e resolver um problema concreto a 
partir de uma situação imediata, permitindo 
metodologicamente exercitar o caráter dialético da 
educação durante seu desenvolvimento a partir de uma 
vivencia mais significativa com a realidade (COHEN & 
MANION, 2003).
As temáticas trabalhadas sempre iniciavam com uma 
atividade de acolhida (dinâmica) que era um momento 
em que os participantes refletiam a temática proposta 
pela atividade, por meio da descontração e dos laços 
de fraternidade. Esta primeira atividade funcionava 
como um “quebra-gelo”, para tirar a tensão dos 
participantes deixando-os mais à vontade para as 
discussões posteriores ao todo foram executas dez 
atividades de acolhida em Bragança/PA e cinco em 
São João de Pirabas/PA.
O segundo momento trabalhou-se a atividade de 
conhecimento especifico. Nesta atividade a ação 
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pedagógica é conduzida no sentido de perceber como 
os participantes refletiam, agiam e executavam as 
atividades propostas durante o desenvolvimento da 
mesma, tendo em vista as falas significativas e o 
conhecimento produzido coletivamente. No total 
executaram-se sete atividades em Bragança/PA e 
cinco em São João de Pirabas/PA. No 1° dia trabalhou-
se a LDB, a conceituação, origem e importância dos 
temas transversais para o currículo escolar do ensino 
fundamental; no 2° dia iniciaram-se as atividades 
práticas com os temas transversais tendo a educação 
ambienta como tema central; no 3° dia discutiu-se a 
questão das práticas sociais (ética e pluralidade 
cultural), no 4° dia as questões da saúde e da 
orientação sexual foram o centro das discussões e 
finalmente no 5° dia discutiu-se o planejamento (plano 
de aula e projetos) e a avaliação de atividades com 
temas transversais tendo a LDB como subsidio. 
Realizou-se também a avaliação dos cursos.
O terceiro momento foi o encerramento. Chamado de 
atividade de despedida, esta consistia em finalizar o 
encontro e incentivar os participantes a retornarem aos 
próximos encontros. Geralmente utilizavam-se 
dinâmicas que propunham uma reflexão acerca do 
fortalecimento de conceitos como solidariedade, 
cooperação, igualdade, participação, grupo/equipe, 
dentre outros, no sentido de promover a sensibilização 
para a importância do trabalho realizado durante o 
curso, fortalecendo o grupo e incentivando a 
participação nos próximos encontros do curso. Foram 
realizadas cinco destas atividades em Bragança/PA e 
em São João de Pirabas.
O processo avaliativo se deu em toda extensão do 
curso tendo como pressupostos os seguintes 
aspectos: análise do domínio acerca de entendimento 
dos fundamentos teórico-práticos do curso; uso de 
atividade crítica e criativa tanto dos ministrantes quanto 
dos participantes; avaliações individuais e coletivas, 
considerando os critérios de assiduidade, nível de 
desenvolvimento nas discussões, produções e níveis 
de cooperação, solidariedade e liderança. A avaliação 
evidenciou que o trabalho pedagógico propiciou 
d iscussões sobre  os  temas t raba lhados,  
esclarecimento as dúvidas dos educadores a respeito 
das temáticas abordadas, bem como a construção de 
recursos pedagógicos alternativos e sugestões 
metodológicas como contribuição para melhoria da 
qualidade do ensino fundamental das escolas 

participantes. 
Todas as atividades, comentários, questionamentos, 
sugestões, diálogos dos participantes que permitissem 
avaliar a percepção dos mesmos sobre o trabalho 
desenvolvido foram registradas em diários de campo. A 
leitura e o mapeamento dos dados coletados mostram 
que para os professores participantes do o curso 
contribuiu para a melhoria de sua ação docente, na 
medida em que ampliou o “olhar” dos mesmos para a 
inserção dos temas transversais na prática educativa 
escolar, possibilitando a vivência de atividades 
pedagógicas diversas e a construção de materiais 
didáticos possíveis de serem trabalhos em sala de 
aula.

Os temas transversais constituem uma gama de 
possibilidades pedagógicas e metodológicas para o 
educador desenvolver uma prática contextualizada, 
interdisciplinar e probematizadora da realidade. Esta 
característica é própria dos temas transversais em 
virtude de serem temas de emergência e relevância 
social e cultural.
A pesquisa-ação também é uma possibilidade ao 
educador que trabalha estes temas, pois sua matriz 
metodológica busca nas problemáticas cotidianas, 
propostas refletivas para intervir e assim buscar 
solucionar os problemas encontrados. Essa estrutura 
reflexiva de observação, planejamento, ação, 
avaliação e replanejamento, são típicas de uma 
proposta de pesquisa-ação, mas que também poderá 
ser utilizada em práticas com temas transversais.
O trabalho de extensão desenvolvido foi uma ação 
concreta da articulação dos temas transversais com a 
pesquisa-ação. Neste projeto percebeu-se que 
propostas de formação continuada de educadores que 
procuram exercitar os saberes construídos são mais 
sensibilizadores transformando as práticas dos 
sujeitos participantes. A própria fala dos participantes 
demonstrou que essas atividades concretas 
possibilitam não só o entendimento teórico dos 
assuntos abordados na formação, mas possibilitam 
ainda, sugestões concretas a respeito de atividades a 
serem desenvolvidas no contexto da sala de aula.
A experiência dos cursos nos municípios paraenses 
representa o esforço coletivo da universidade por meio 
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de um de seus núcleos de pesquisa em educação, 
docentes e discentes e das prefeituras municipais por 
intermédio de suas secretarias de educação e seus 
educadores, em desenvolver uma proposta 
pedagógica de cunho formativo-reflexivo que 
possibilitou a troca não só de experiências, mas 
principalmente de saberes e práticas diversas, entre a 
academia e a escola, tão necessárias ao 
aprimoramento do fazer diário em sala de aula.
Durante a execução desses cursos, verificou-se 
também, a necessidade de se fomentar e intensificar 
atividades de formação continuada aos educadores, 
pois quando são realizadas são pontuais pe pouco 
representativas das necessidades dos professores . 
Vale ressaltar que o esforço deste projeto é o inicio de 
um longo trabalho que deve ser cada vez mais 
intensificado, afinal a formação de educadores é um 
processo constante, um compromisso que deve ser 
conduzido com seriedade e responsabilidade política e 
pedagógica.
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RESUMO

Objetivo: traçar o perfil epidemiológico dos pacientes 
com diagnóstico clínico de traumatismo raquimedular 
(TRM) atendidos no Hospital Pronto Socorro Municipal 
(HPSM) Mário Pinotti no período de Janeiro de 2003 a 
Dezembro de 2005. Método: O estudo é do tipo 
retrospectivo, de coorte transversal. A coleta de dados 
foi realizada no Serviço de Estatística e Registro 
Médico (SERME) da referida instituição, sendo 
selecionados os prontuários referentes ao período de 
janeiro de 2003 a dezembro de 2005. O protocolo de 
estudo aos prontuários era composto de informações 
como idade, sexo, procedência, período do trauma, 
ano do trauma, etiologia, o nível da lesão, triagem, 
setor de atendimento e CID. Resultados: Foram 
selecionados 227 pacientes. Destes, 81 tinham entre 
29 e 39 anos (35.68%), 173 pacientes eram do sexo 
masculino (76.21%), 126 pacientes provinham de 
Belém e Distritos (55.51%), 98 pacientes foram 
atendidos entre setembro e dezembro (43.17%), 
quanto a etiologia 156 pacientes foram classificados 
em outros acidentes não especificados (68.72%), 93 
casos acometeram a coluna cervical (40.97%), 167 
pacientes foram atendidos na Traumatologia (73.57%) 
e quanto ao CID 58 foram classificados em T09 
(25.55%).Conclusão:Os dados confirmam a 
importância de campanhas educativas de prevenção 
de acidentes com o intuito de melhorar a qualidade de 
vida da população e diminuir os custos do Sistema 
único de Saúde com esses pacientes.

Palavras-chaves: Epidemiologia, lesão medular, 
prevenção.

ABSTRACT

Objective: to trace the patients' epidemic resarch with 
clinical diagnosis of  spinal cord injury treated by the 
Emergency Hospital Mário Pinotti in the period of 
January of 2003 to December of 2005. Method: The 
collection of data was accomplished in the Service of 
Statistics and Medical Registration of the referred 
institution, being selected the referring registrations to 
the period of January of 2003 to December of 2005. The 
study protocol to the registration was composed of 
information as age, sex, origin, period of the trauma, 
year of the trauma, etiology, the level of the lesion, 
screen, attendance section and CID. Results: They 
were selected 227 patients. Of these, 81 had between 
29 and 39 years (35.68%), 173 patients were of the 
masculine sex (76.21%), 126 patients came from 
Belém and Districts (55.51%), 98 patients were 
assisted between September and December (43.17%), 
as the etiology 156 patients was classified in another 
not specified accidents (68.72%), 93 cases injure the 
cervical column (40.97%), 167 patients were assisted in 
the Traumatology section (73.57%) and related to CID 
58 were classified in T09 (25.55%). Conclusion:The 
data confirm the importance of educational campaigns 
of prevention of accidents with the main to improve the 
quality of life of the population and to decrease the costs 
of the Public Health System with those patients.

INTRODUÇÃO

O trauma raquimedular (TRM) é uma lesão causada 
por golpes sobre a coluna vertebral com acometimento 
da medula espinhal e ou de seus envoltórios1. A lesão 
da medula é uma grave síndrome incapacitante 
neurológica que acomete o ser humano produzindo 
como conseqüência, além de déficits sensitivos e 
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motores, alterações viscerais, sexuais e tróficas abaixo 
da lesão (ASIA, 2002 e LIANZA, 1995).  
Os TRM estão entre as causas mais comuns de morte e 
seqüelas sérias após traumatismos, sendo às vezes 
agravados por não terem sido reconhecidos ou por 
conduta inadequada (PIRES; SATARLING, 2002) .
A Organização Mundial de Saúde (OMS) avalia que 
uma de cada quatro a nove pessoas, nos países em 
desenvolvimento, sofre a cada ano de lesões 
incapacitantes e que 2% do total da população mundial 
esta incapacitada como resultado de lesões 
ocasionadas por acidentes ou violência (PEIXOTO, 
1998).
No Brasil, apesar de não haver dados epidemiológicos 
nacionais, a incidência da lesão medular vem 
aumentando significativamente, principalmente nos 
grandes centros urbanos. As lesões medulares 
acometem pacientes jovens, com predomínio do sexo 
masculino, sendo sua principal etiologia, a traumática 
(AMATUZZI, 1999).
Dentre as causas traumáticas que podem ser vistas, 
destacam-se as fraturas-luxações decorrentes de 
acidentes com veículos automotores (incluindo 
atropelamentos, acidentes de motocicleta), seguido 
por quedas, acidentes em atividades esportivas e de 
lazer, agressões físicas, assim como os ferimentos por 
arma branca e arma de fogo.
O Ministério da Saúde estima que o coeficiente de 
mortalidade por causas externas é o segundo maior 
nas cinco regiões do país, ficando abaixo apenas da 
mortalidade por doenças cardiovasculares. O 
coeficiente de mortalidade que expressa a média 
nacional é de 73,73 mortes/ 100.000 habitantes7. 

OBJETIVO
Traçar o perfil epidemiológico dos pacientes com 
diagnóstico clínico de traumatismo raquimedular 
(TRM) atendidos no Hospital Pronto Socorro Municipal 
(HPSM) Mário Pinotti no período de Janeiro de 2003 a 
Dezembro de 2005.

O trabalho foi realizado após ser aprovado pelo Comitê 
de Ética em  Pesquisa envolvendo Seres Humanos do 
Hospital Universitário João de Barros Barreto de Belém 
do Pará , sendo realizado em conformidade com o 

Conselho Nacional de Saúde de acordo com as 
Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 
Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 
196/96)8.
O estudo é do tipo retrospectivo, de coorte transversal. 
O trabalho foi realizado no Hospital Pronto Socorro 
Municipal Mário Pinotti (HPSM da 14 de Março) no 
período de março a dezembro de 2006.
A coleta de dados foi realizada no Serviço de 
Estatística e Registro Médico (SERME) da referida 
instituição, sendo selecionados os prontuários 
referntes ao período de janeiro de 2003 a dezembro de 
2005. Nestes serão  aplicados os critérios de inclusão e 
exclusão aos pacientes.Como critérios de inclusão o 
prontuário deve conter diagnóstico clínico fechado de 
traumatismo raquimedular e o paciente deve ter entre 
18 e 60 anos na data de entrada no HPSM. Como 
critérios de exclusão a presença de diagnóstico clínico 
aberto, indeterminado ou duvidoso, pacientes sem 
identificação, pacientes menores de idade e maiores 
de 60 anos na data de entrada no HPSM.
O protocolo de estudo aos prontuários era composto de 
informações como idade, sexo, procedência, período 
do trauma, ano do trauma, etiologia, o nível da lesão, 
triagem, setor de atendimento e CID-10 - Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde.Na presente pesquisa foi 
utilizado o Software BioEstat versão 4.0 e para a 
formatação das tabelas,  gráficos e texto, foram 
utilizado o Software Excel e Word versão 2000. 
(AYRES, 1998).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram avaliados 227 pacientes com trauma 
raquimedular atendidos no HPSM Mário Pinotti no 
período de janeiro de 2003 a dezembro de 2005.
Destes, 70 pacientes estão na faixa etária em ter 18 e 
28 anos (30,84%), 81 entre 29 e 39 anos (35.68%), 53 
entre 40 e 50 anos (23,35%) e 23 entre 51 a 60 anos 
(10.13%).Quanto ao sexo 173 pacientes eram do sexo 
masculino (76.21%) e 54 do sexo feminino 
(23,79%).Quanto a procedência, 126 pacientes 
provinham de Belém e Distritos (55.51%) , 100 de outro 
município (44.05%) e 1 de outro Estado 
(0.44%).Segundo o período do trauma, entre os meses 
de janeiro a abril 71 pacientes foram atendidos 
(31.28%), entre os meses de maio a agosto 58 
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pacientes (25.55%) e entre setembro e dezembro 98 
pacientes (43.17%). Quanto ao ano do trauma 80 
casos ocorreram no ano de 2003 (35.24%), 76 no ano 
de 2004 (33.48%) e 71 no ano de 2005 (31.28%). No 
que concerne a etiologia do TRM, 21 foram decorrentes 
de acidentes de trânsito (9.25%), 16 casos clínicos 
(7.05%), 14 ferimentos por arma de fogo (6.17%), 8 por 
agressão física (3.52%), 5 ferimentos por arma branca 
(2.20%), 5 acidentes de trabalho (2.20%), 2 tentativas 
de suicídio (0.88%) e 156 outros acidentes não 
especificados (68.72%).Quanto ao nível da lesão, 93 
casos acometeram a coluna cervical (40.97%), 81 
casos a coluna tóraco-lombar (35.68%) e 53 casos a 
lombosacra (23.35%).Quanto ao setor de atendimento, 
167 pacientes foram atendidos na Traumatologia 
(73.57%), 30 na Pequena Cirurgia (13.22%), 15 na 
Clínica Médica (6.61%), 11 na Neurocirurgia (4.85%), 4 
na Sala de Choque (1.76%).Quanto ao CID, 58 foram 
classificados em T09 (25.55%), 52 em S13 (22.91%), 
48 em S32 (21.15%), 37 em S14 (16.30%), 12 em S24 
(5.29%), 10 em S22 (4.41%), 5 em S12 (2.20%), 4 em 
S33 (1.76%) e 1 em S34 (0.44%). O teste 2 (Qui-
Quadrado), foi sempre aplicado, para comparar se o 
conjunto de freqüências Observadas seriam iguais ou 
não ao que se Esperava, observando teoricamente, 
testando-se as diferenças entre as freqüências 
observadas das esperadas, para detectar se elas são 
estatisticamente discrepantes ou não e assim poder 
afirmar se as diferenças são significativas (AYRES, 
1998). Se o P-Valor calculado for inferior a 0,05, 
adm i t i r emos  as  d i f e renças  como  sendo  
estatisticamente significativas, caso contrário, se o P-
Valor calculado for superior a 0,05 as diferenças serão 
consideradas estatisticamente não significativas. E m  
todos os testes foi fixado em 5% (p  0,05) o nível para a 
rejeição da hipótese de nulidade, assinado por um (*) o 
que for significativo (NETTER, 1986).

FAIXA ETÁRIA FREQÜÊNCIA %

18 a 28

40 a 50

51 a 60

TOTAL

29 a 39*

70

81

53

23

227

30.84

35.68

23.35

10.13

100,00

TABELA I: Distribuição dos pacientes segundo a faixa etária, 2006

FONTE: Pesquisa de campo 

SEXO FREQÜÊNCIA %

MASCULINO*

TOTAL

FEMININO

173

54

227

76.21

23.79

100,00

FONTE: Pesquisa de campo 

*P < 0,05 (Teste do Qui-quadrado p = 0.0001)

TABELA II: Distribuição dos pacientes segundo o sexo, 2006.

*P < 0,05 (Teste do Qui-quadrado p = 0.0001)

TABELA III: Distribuição dos pacientes segundo a procedência, 
2006.

PROCEDÊNCIA FREQÜÊNCIA %

Belém e Distritos*

Outro Estado

Outro Município

126

100

1

55.51

44.05

0.44

TOTAL 227 100,00

FONTE: Pesquisa de campo 

*P < 0,05 (Teste do Qui-quadrado p = 0.0001)

TABELA IV: Distribuição dos pacientes segundo o período do 
trauma, 2006

Período do Trauma Freqüência %

JAN a ABR

SET a DEZ*

MAI a AGO

71

58

98

31.28

25.55

43.17

TOTAL 227 100,00

FONTE: Pesquisa de campo 

*P < 0,05 (Teste do Qui-quadrado p = 0.0041)

DISCUSSÃO
Os dados encontrados por este estudo 

confirmam os achados de Amatuzzi (1999) quanto a 
faixa etária predominante ser de adultos jovens em 
idade produtiva e do sexo masculino. Quanto a 
etiologia, este mesmo autor enfatiza a ocorrência de 
leões traumáticas.

Segundo a Rede Sarah de Hospitais, as 
causas mais relevantes são os acidentes de trânsito e a 
agressão por arma de fogo. Os pacientes acometidos, 
em sua maioria, são jovens, do sexo masculino, 
solteiros e residentes em áreas urbanas.
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No presente estudo, a etiologia não pode ser 
devidamente explorada em função de 68.72% ter sido 
classificado como acidentes não especificado. Isto 
gera uma dúvida em relação a fidedignidade do registro 
deste dado por parte da instituição.Contudo, a segunda 
maior causa é referente aos acidentes de trânsito, o 
que confirma os achados de Brito e Bacelar (2003).

Os pacientes em sua maioria provinham da 
capital e distritos. Porém, mesmo possuindo serviços 
de urgência e emergência no interior do Estado, a 
demanda de pacientes oriundos do mesmo 
representou 44.05%.Este achado justifica-se pelo fato 
de Belém ser uma metrópole e possuir maior infra-
estrutura de assistência aos serviços de saúde.

O nível mais acometido foi a coluna cervical. 
Este dado está em conformidade com os achados de 
Pires e Starling (2005). Segundo os mesmos, as lesões 
mais comuns são as da coluna cervical, seguindo-se as 
da coluna lombar, devido a grande mobilidade dessas 
regiões. As lesões da coluna torácica requerem 
cuidado redobrado, devido a rigidez das estruturas 
ósseas deste seguimento, e geralmente levam a 
paralisia completa abaixo do nível da lesão.Nelas, as 
lesões ósseas são muitas vezes múltiplas e associadas 
a fraturas de costelas (KNOBEL, 1998 e MARTINS; 
SOUTO, 2004).
 A lesão da medula é uma grave síndrome 
incapacitante neurológica que acomete o ser humano 
produzindo como conseqüência, além de déficits 
sensitivos e motores, alterações viscerais, sexuais e 
tróficas abaixo da lesão (MARTINS; SOUTO, 2004).

Pode-se dizer que se verificou o aumento 
proporcional no número de leões está diretamente 
relacionada as festividades do calendário nacional e 
paraense (semana da pátria, círio, recírio, natal, ano 
novo e feriados católicos), já que o período de maior 
incidência correspondeu aos meses de setembro a 
dezembro com semelhante ocorrência entre os anos 
de 2003-05. Tal achado foi também descrito por Barros 
e Basso (2005).

Em relação ao setor de atendimento, a maioria 
dos pacientes é encaminhada para a Traumatologia, 
seguida pelo setor de Pequenas Cirurgias. Isto se 
justifica pela natureza da lesão.

O perfil epidemiológico de pacientes vítimas de TRM no 
HPSM no período de 2003 a 2005 consiste em 
indivíduos do sexo masculino, com idade entre 29 e 39 
anos, provenientes de Belém e Distritos. 

Os acidentes ocorreram predominantemente 
entre setembro e dezembro com ocorrência constante 
nos anos de 2003-05. Quanto a etiologia a maioria dos 
casos foi classificada em outros acidentes não 
especificados com acometimento predominante da 
coluna cervical. Foram atendidos em maior parte no 
setor de Traumatologia e quanto ao CID foram 
classificados em T09.

Os dados epidemiológicos nacionais e 
regionais sobre trauma raquimedular ainda são 
escassos, sendo necessários novos estudos. Estes 
devem contribuir com dados que poderão ser usados 
em campanhas educativas de prevenção de acidentes, 
melhorando a qualidade de vida da população e 
diminuindo os custos do Sistema único de Saúde com 
esses pacientes.

CONCLUSÃO
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PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL DE TESTES
MANUAIS DE GONIOMETRIA

Laura Maria Tomazi Neves; UEPA
Iraci Soares de Oliveira; UEPA 

RESUMO

Em todos os países, a Informática tem sido um dos 
campos que mais tem crescido atualmente. Em 
decorrência, constata-se que, no mundo todo, o 
computador tem entrado cada vez mais cedo no 
processo educacional, tornando-se então, estratégico 
saber de que maneira ele pode determinar os novos 
rumos da construção do pensamento. A goniometria é 
uma importante parte de uma avaliação abrangente 
das articulações e dos tecidos moles que a envolvem. A 
produção de um material didático digital na forma de 
atlas com os conteúdos programáticos de Goniometria 
aprimoraria aprimorar os recursos didáticos utilizados 
na disciplina de Avaliação Funcional do Curso de 
Fisioterapia da Universidade do Estado do Pará e 
auxiliar o processo ensino-aprendizagem da disciplina; 
contribuir para outros cursos da área da saúde (Terapia 
Ocupacional, Educação Física e Medicina) que 
possuem conteúdos semelhantes. A produção do 
material didático digital organizou-se em 6 (seis) 
etapas: Revisão Bibliográfica, seleção do material e 
produção do material escrito, captura de imagens, 
digitação, organização e produção dos exemplares. 

Palavras-chave: goniometria, fisioterapia, ensino-
aprendizagem.

ABSTRACT

Abstract: Introduction: In all the countries, computer 
science has been one of the fields that more have 
grown currently. In result, it is evidenced that, in the 
world all, the computer has entered each time more 
early in the educational process, becoming then, 
strategical to know how it can determine the new routes 
of the construction of the thought. The goniometria is an 

important part of an including exame of the joints. The 
production of a digital didactic material in the atlas form 
with the contents of Goniometria can improve the used 
didactic resources in disciplines of the course of 
Physical Therapy of the University; to assist the process 
teach-learning of disciplines and contribute for other 
courses of the area of the health (Occupational 
Therapy, Physical Education and Medicine) that they 
possess similar contents. The production of the digital 
didactic material was organized in stages: 
Bibliographical revision, election of the material and 
production of the written material, capture of images, 
organization and production of the units. 

Em todos os países, independentemente do seu grau 
de desenvolvimento, a Informática tem sido um dos 
campos que mais tem crescido atualmente. Este 
processo tem atingido sobretudo as áreas de 
Educação e Lazer. Em decorrência, constata-se que, 
no mundo todo, o computador tem entrado cada vez 
mais cedo no processo educacional, tornando-se 
então, estratégico saber de que maneira ele pode 
determinar os novos rumos da construção do 
pensamento (BARRETO, 1994).                            
De indicador de modernidade a ícone da chamada 
“revolução tecnológica”, as multimídias são materiais 
de ensino/leitura pouco conhecidos e, via de regra, 
abordados em território híbrido, demarcado por 
perspectivas tecnicistas e economicistas (CHAUÍ, 
1999).
Tecnicamente falando, multimídia é a tecnologia 
caracterizada por permitir a combinação, em um 
mesmo programa e sob forma digital, de mídias 
diversas: textos impressos, imagens, sons, etc., em 
movimento. Discursivamente, multimídia é a tecnologia 
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que permite “a coexistência de distintas ordens de 
materialidade em um mesmo espaço" (NUNES, 1998), 
implicando, portanto, em condições de realização de 
um certo tipo de leitura. Novas leituras de textos novos, 
constituídos pela articulação de múltiplas linguagens.
Está fundado nos sentidos que o termo (“multimídias”) 
põe em circulação e nas estratégias de constituição do 
sentido hegemônico de solução para os problemas 
enfrentados na esfera das políticas educacionais e das 
práticas pedagógicas. Neste percurso, busca analisar 
as contradições que sustentam os discursos da sua 
inserção nas diferentes situações de ensino (da 
condição de recurso a elemento estruturante), tendo 
em vista representações como a possibilidade de 
superação dos limites do discurso pedagógico 
tradicional/presencial e, ao mesmo tempo, a 
possibilidade de simplificação do trabalho docente e, 
ainda, da formação de professores (CYSNEIROS, 
1999).
A goniometria é uma importante parte de uma 
avaliação abrangente das articulações e dos tecidos 
moles que a envolvem. Refere-se à medida de ângulo, 
em particular às medidas dos ângulos criados nas 
articulações humanas pelos ossos do corpo. A 
goniometria pode ser usada para determinar tanto uma 
determinada posição articular como sua quantidade 
total de movimento possível (NORKIN & WHITE, 
1997).
Assim sendo, a produção de um material didático digital 
(CD-Rom) na forma de atlas com os conteúdos 
programáticos de Goniometria aprimoraria os recursos 
didáticos utilizados na disciplina de Avaliação 
Funcional do curso de Fisioterapia da Universidade do 
Estado do Pará como auxiliaria o processo ensino-
aprendizagem da disciplina e contribuiria para outros 
cursos da área da saúde com conteúdos semelhantes.

A produção do material didático digital organizar-se-á 
em 6(sete) etapas:
1.Revisão Bibliográfica
Serão utilizados livros e periódicos publicados nos 
últimos 10 anos.
2.Seleção do material e produção do material 
escrito
A partir da revisão bibliográfica, o material considerado 
relevante cientificamente, assim como diferentes 
pareceres e metodologias dos autores, serão inclusos 
no atlas.

3.Captura de imagens
A captura de imagens será feita no laboratório de 
Recursos Terapêuticos Manuais com uma câmera 
fotográfica digital marca Olympus , modelo D590 
ZOOM com resolução de 4.0 Megapixel. Serão 
convidados como voluntários (modelos) alunos do 
próprio curso de Fisioterapia. Eles demonstrarão a 
técnica passo a passo e serão fotografados. Outras 
imagens ilustrativas e esquemas serão inseridos.
4.Digitação
O programa utilizado será o Power Point do sistema 
operacional Windows XP. 
5.Organização
A organização do atlas dar-se-á da seguinte maneira :
- Introdução a Goniometria.
- Procedimentos
- Testes de Extremidade Superior
- Testes de Extremidade Inferior
-Teste da coluna vertebral e da articulação temporo-
madibular.
A revisão do material será feita pelo coordenador do 
projeto. 
6.Produção dos exemplares
Será produzido 1 exemplar de cada volume do material 
didático digital e disponibilizados aos estudantes para 
consulta na Biblioteca do Campus II.A gravação  será 
realizada pelo bolsista em gravadora de CD marca LG 
52X32X52X disponível no Laboratório de Informática 
do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 
da Uepa. 

REFERENCIAL TEÓRICO
1- Conceitos Básicos
O termo goniometria refere-se à medida de ângulos, 
em particular às medidas dos ângulos criados nas 
articulações humanas pelos ossos do corpo. A 
goniometria pode ser usada para determinar tanto uma 
posição articular como sua quantidade total de 
movimento possível (NORKIN e WHITE, 1997).
A goniometria é parte importante de uma avaliação 
abrangente das articulações e dos tecidos moles que 
as envolvem. A partir da utilização de formas de 
avaliação padronizadas e da documentação adequada 
dos dados a goniometria utilizada nas avaliações 
(inicial, durante o tratamento e ao final) nos permite 
fazer comparações, comunicar os resultados a outros 
profissionais e até mesmo avaliar a eficácia do 
tratamento proposto (MARQUES, 2000).
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A confiabilidade de uma medida é a consistência entre 
as medidas sucessivas da mesma variável, no mesmo 
sujeito e nas mesmas condições. Há três fontes de erro 
que podem tornar uma avaliação não confiável: o 
instrumento de medida, a pessoa que ministra a 
avaliação e as diferentes características dos 
voluntários que estão sendo avaliados que é, sem 
dúvida, a fonte de erro mais difícil de controlar (DIVIR, 
2002).
Dentre os objetivos da goniometria destacam-se:
- Determinar a presença ou ausência de disfunção.
- Auxiliar no diagnóstico.
- Desenvolver objetivos de tratamento.
- Avaliar os progressos ou não dos objetivos e da 
recuperação funcional.
- Modificar tratamento.
- Motivar o sujeito.
Além disto, a goniometria pode contribuir na validação 
de pesquisas e na fabricação de órteses e de 
equipamentos adaptativos. 
2 - Princípios necessários para a compreensão da 
goniometria
a) Movimento Articular
O movimento articular é a resultante de um conjunto de 
movimentos intra-articulares e interósseos opostos 
sendo estes opostos entre si e responsáveis pela 
amplitude de movimento (ativa e passiva).
a.1) Artrocinemática
Os movimentos artrocinemáticos são os movimentos 
que ocorrem no interior da articulação e, eles 
descrevem a distensibilidade na cápsula articular 
permitindo que os movimentos fisiológicos ocorram ao 
longo da amplitude de movimento sem lesar as 
estruturas articulares. São cinco os movimentos 
artrocinemáticos: giro, rolamento, deslizamento, tração 
e compressão.
- Giro: É um movimento rotatório angular, semelhante a 
um pião.
- Rolamento: É um movimento rotatório semelhante ao 
de um pneu na estrada.
- Deslizamento: É um movimento de translação que 
ocorre quando uma articulação desliza sobre a outra, 
semelhante a uma roda travada.
- Compressão: Ocorre uma aproximação das 
superfícies articulares. A compressão causa 
diminuição no espaço articular entre as partes ósseas.
- Tração: Ocorre o afastamento das superfícies 

articulares uma da outra. Ocorre separação das 
superfícies articulares quando são puxadas 
distalmente uma da outra.
a.2) Osteocinemática
Os movimentos osteocinemáticos são os movimentos 
fisiológicos ou clássicos da diáfise óssea. Estes 
movimentos podem ser realizados voluntariamente 
pelo paciente de acordo com os planos cardinais do 
corpo.
Os movimentos osteocinemáticos são opostos aos 
movimentos artrocinemáticos. Por exemplo, na flexão 
do ombro ocorre o deslizamento posterior e rolamento 
da cabeça do úmero na cavidade glenoide.
b) Planos e eixos
Os movimentos ocorrem através de planos imaginários 
e em eixos perpendiculares ao movimento e por 
convenção os movimentos articulares são definidos 
com relação à posição anatômica, que coloca o corpo 
ereto com os pés unidos, membros superiores ao lado 
do corpo e as palmas olhando para frente (RASCH, 
1991).
Descrevem-se, classicamente, os movimentos 
osteocinemáticos como ocorrendo em um dos três 
planos cardinais do corpo (sagital, frontal e transverso), 
e ao redor dos três eixos correspondentes (médio-
lateral, antero-posterior e vertical). Esses três planos 
estão situados em ângulo reto entre si, mas os três 
eixos estão em ângulo reto tanto entre si como entre os 
planos correspondentes.
O plano sagital divide o corpo igualmente em lados 
direito e esquerdo. Os movimentos que ocorrem neste 
plano são os movimentos de flexão e extensão em 
torno de um eixo horizontal ou médio-lateral.
O plano transverso divide o corpo em partes superior e 
inferior. Os movimentos que ocorrem neste plano são 
os movimentos de rotação medial e lateral em torno do 
eixo longitudinal ou vertical.
O plano frontal divide o corpo igualmente em partes 
anterior e posterior. Os movimentos realizados neste 
plano são o de abdução e o de adução em torno de um 
eixo ântero-posterior.
c) Amplitude de Movimento
A quantidade de movimento de uma articulação é 
denominada Amplitude de movimento. O sistema de 
medidas mais utilizado é o 0 a 180 graus. Esta 
amplitude é dividida em amplitude ativa e amplitude 
passiva.
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A Amplitude ativa de movimento refere-se à quantidade 
de movimento articular realizada por um sujeito durante 
o movimento articular voluntário não assistido.
O indivíduo ao ser capaz de realizar a AADM sem dor 
entende-se que este apresenta a integridade dos 
sistemas osteomioarticular e nervoso bem como de 
suas conexões.
A Amplitude passiva de movimento é a quantidade de 
movimento obtida pelo examinador sem a ajuda do 
sujeito. Normalmente, a APDM é ligeiramente maior do 
que a AADM, pois cada articulação possui uma 
quantidade de movimento fora do controle voluntário.
d) Fatores que afetam a amplitude de movimento
Sexo: Em síntese, constatou-se que as mulheres 
costumam ter maiores amplitudes que os homens, 
apesar nem todos os estudos constatarem isto. 
Durante a gravidez, as mulheres podem evidenciar um 
aumento na ADM em virtude das alterações hormonais 
(ação da relaxina sobre os ligamentos).
Idade: Em geral quanto mais jovem o indivíduo, maior a 
ADM. Estudos constaram um declínio na ADM entre os 
20 e 30 anos, seguindo por um platô até os 60 anos, 
procedido de um novo declínio (PALMER e EPLER, 
2000)
e) Sensação Final
 A determinação da sensação final deve ser realizada 
lenta e cuidadosamente, para detectar o final da ADM e 
para distinguir o fim da ADM de diversas sensações 
finais normais e anormais.
Tabela de sensações normais e anormais (NORKIN, 
1997).

Sensação Final Estrutura Exemplo

Suave
Aproximação do

tecido mole
Flexão do Joelho

Firrme

1)Estiramento
muscular;

2) Estiramento
Capsular;

3) Estiramento
Ligamentoso.

1) Flexão do quadril
com o joelho estendido;
2) Extensão das MCF
dos dedos;
3) Supinação do
antebraço

Resistente Osso contatando osso Extensão do Cotovelo

Tabela I – Sensação Final Normal (Fisiológica)

3 - Procedimentos
a) Posição
As posições recomendadas de teste são as posições 

do corpo que se recomenda para obter as medidas 
goniométricas. Estas devem:
- Colocar a articulação em posição inicial de 0 graus.
- Permitir uma ADM completa.
- Proporcionar a estabilização do segmento articular 
proximal.

As posições recomendadas de testes 
envolvem diferentes posições. Quando um examinador 
pretende testar várias articulações e movimentos, 
durante uma sessão de testes, deve planejar exame 
goniométr ico,  para ev i tar  os movimentos 
desnecessários do sujeito (NORKIN e WHITE, 1997).

A posição anatômica de 0 grau é a posição 
inicial para todas as mensurações, com exceção da 
rotação no ombro e quadril e da pronação/supinação 
das articulações radioulnares.Na posição inicial, é fácil 
isolar o movimento, colocar o goniômetro, estabilizar o 
indivíduo e visualizar os movimentos que estão sendo 
realizados (PALMER e EPLER,2000).
b) Estabilização

A posição recomendada de teste ajuda a 
estabilizar o corpo do sujeito e o segmento articular 
proximal para que se possa isolar um movimento da 
articulação que está sendo examinada.A estabilização 
da posição pode ser suplementada pela estabilização 
manual  proporc ionada pelo examinador .A 
estabilização deve ser suficiente para manter fixo o 
segmento proximal da articulação , durante o 
movimento do componente distal (NORKIN e WHITE, 
1997).
c) Instrumentos

Na obtenção de dados objetivos para ADM o 
instrumento de medida mais utilizado é o goniômetro 
do tipo universal. Este instrumento é semelhante a um 
transferidor, com medidas em graus, com dois braços 
que são alinhados com o eixo longitudinal dos 
segmentos adjacentes à articulação, com o centro 
posicionado sobre o eixo da articulação examinada 
(TEDESCHI, 2003).

Eixo: É a interseção dos dois braços e deve 
coincidir com o eixo da articulação que está sendo 
testada.  

Braço Fixo: É alinhado paralelamente e 
lateralmente ao eixo longitudinal do segmento corporal 
fixo. Este segmento não muda de posição durante o 
teste. 
Braço Móvel: É alinhado paralelamente ao eixo 
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longitudinal do segmento corporal móvel. O terapeuta 
palpa as referências ósseas específicas antes de 
alinhar o braço móvel do goniômetro. 
d) Alinhamento
Para a maioria das mensurações no plano sagital, o 
goniômetro é alinhado sobre a parte lateral da 
articulação que está sendo testada. Os movimentos no 
plano frontal são medidos tanto anterior quanto 
posteriormente (PALMER e EPLER, 2000).
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RESUMO

Este artigo é referente à análise de extensão 
universitária desenvolvida pelo projeto Prescrição e 
Confecção de Órteses e Adaptações Funcionais para o 
Auxílio nas Atividades de Vida Diária (AVD) e/ou 
Atividades de Vida Prática (AVP), desenvolvido nos 
anos de 2005 e 2006 pela Universidade do Estado do 
Pará. Este projeto desenvolveu-se a partir da 
constatação da existência de pessoas acometidas por 
problemas físico-funcionais, que tem a realização de 
suas AVD´s e AVP´s  prejudicada por essa 
problemática. Tais acometimentos precediam à 
necessidade de recursos ortóticos e/ou adaptativos 
que favorecessem o processo reabilitativo, porém 
constatou-se a dificuldade que os pacientes encontram 
em adquirir tais recursos seja por fatores financeiros e 
acesso à instituições públicas. Visando aproximar a 
universidade da comunidade objetivou-se favorecer a 
reabilitação desses pacientes através da prescrição e 
confecção de dispositivos que auxiliassem no seu 
cotidiano. Tal projeto foi financiado pela Pró-Reitoria de 
Extensão da referida Universidade e desenvolveu-se 
no Laboratório de Tecnologia Asssistiva do curso de 
Terapia Ocupacional. Desenvolveu-se em fases desde 
a identificação dos pacientes que necessitavam dos 
recursos, anamnse e avaliação físico-funcional nas 
AVD's e AVP's, prescrição, planejamento e confecção 
das órteses e/ou adaptações, orientação e treino com 
o(s) dispositivo(s) adaptativo-funcionais em casa e na 
comunidade e avaliação da eficiência dos dispositivos. 
Buscou-se atender a uma meta de 50 pessoas nos 
anos de 2005 e 2006, independente da patologia. O 
projetou resultou no atendimento de 50% da meta 
esperada, sendo 60% do sexo masculino e 40% do 
sexo feminino, predominando a faixa etária de 0 a 10 
anos com 13 pacientes, tendo como patologia mais 

freqüente a Encefalopatia Não-Progressiva na Infância 
(Paralisia Cerebral). A partir da utilização de materiais 
alternativos de baixo-custo na confecção dos 
dispositivos pode-se favorecer o acesso de pessoas 
com deficiência físico-funcional e de baixa renda, 
contribuindo no seu processo reabilitativo. O trabalho 
possibilitou o conhecimento da importância da 
extensão universitária para a comunidade e para a 
a t i v i d a d e  a c a d ê m i c a ,  e n g r a n d e c e n d o  
significativamente para formação pessoal e 
profissional.

PALAVRAS-CHAVE: Extensão Universitária. 
Órteses. Adaptações Funcionais.

ABSTRACT

This paper is reference for analysis of university extent 
developed by project Prescption and making the 
Orthosis and functions adaptations  for assistance in 
Daily Life Activities (DLA) and/ or Practice Life Activities 
(PLA) developed during the years 2005 and 2006 for 
Pará State of University. This plan was developed 
about the identification the existence of people 
sufffered by functionals physical problems and have the 
own DLA´s and PLA´s damaged for this factors. This 
sequeals becomes necessary to use orthotics and/ or  
functions adaptations devices  that beneficts the 
reabilitation process. However, was perceived the 
difficulty that patients find to acquire this devices, aren´t 
carrying money factors or acess to public instituitions. 
With purpose is to approach the university  and the 
comunity, pushed to stimulate the reabitation this 
patients through prescption and making  devices that 
assistance their daily. This project was supported by 
High Manegement Extense of University and occured 
on Assistive Tecnology Laboratory of Occupational 
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Therapy college. Developed on stages such as: identify 
of patients that was need devices, anamnse, functions-
physicals evaluate in DLA´s and PLA´s , prescption, 
project and making devices, orientation and trainning 
with devices of asssitive tecnology in home and 
community and evaluate the efficiency the devices. 
Researched to grant goal of the 50 patients during the 
years  2005 and 2006, independent of disease. The 
project outcome to evaluate 50% that goal waited, 
being 60% of men and 40% of women, predominating 
the age between  0 and 10 years with 13 patients, 
having main pathology  the Cerebral Palsy. Through 
the use alternative materials and lost cost in making of 
devices can stimulates  the acess of people with  
functional physical deficiency to contribute with 
rehabilitation process. This work could the knowledge 
the importance of university extense to community and 
academic activity, growning to professional and private 
formation.

KEY WORDS: Orthosis. Functions Adaptations. 
University Extense.

INTRODUÇÃO

Este trabalho foi desenvolvido a partir da análise 
realizada sobre o projeto de extensão Prescrição e 
Confecção de Órteses e Adaptações Funcionais para o 
Auxílio nas Atividades de Vida Diária (AVD) e/ou 
Atividades de Vida Prática (AVP), desenvolvido nos 
anos de 2005 e 2006 na Universidade do Estado do 
Pará – UEPA.
O referido projeto, fora elaborado a partir da 
constatação da existência de pessoas acometidas por 
problemas físico-funcionais, decorrentes de processos 
patológicos e/ou acidentais, que necessitavam de 
recursos ortóticos ou adaptativos, porém que não 
conseguiam adquirir estes dispositivos por problemas 
financeiros ou por dificuldade de acesso nas 
instituições públicas.
Tal constatação se deu a partir da grande procura por 
estes aparelhos, no Laoratório de Tecnologia Assistiva 
– LABTA, na UEPA, por pacientes, familiares e 
profissionais da saúde que encaminhavam o paciente 
quando identificavam a necessidade do uso dos 
dispositivos.
Frente a isso, buscou-se elaborar um projeto que 

atendesse a esta demanda, como forma de 
proporcionar uma aproximação da Universidade com a 
comunidade, bem como por em prática os achados de 
pesquisas realizadas no LABTA, as quais têm em vista 
um desempenho satisfatório dos pacientes na 
realização de suas AVD's e AVP's.
A Associação Americana de Terapia Ocupacional 
(apud WILLARD & SPACKMAN, 2002, p.169) 
descreve as AVD´s como:

Tarefas de auto-manutenção, incluindo 15 domínios: 
arrumar-se, higiene oral, lavar-se ou banhar-se, higiene no 
toalete, cuidados com objetos pessoais, vestir-se, comer e 
dar alimento, medicamento rotineiro, manutenção da 
saúde, socialização, comunicação funcional, mobilidade 
funcional, resposta de emergência e expressão sexual. 

Em relação as AVP´s, Teixeira et all (2003, p.195), as 
considera como as tarefas necessárias para uma vida 
independente e definindo-as como: 

Atividades relacionadas às habilidades para solucionar 
problemas e habilidades sociais e de interação com o 
ambiente. Subdividi-se em: administração da casa (fazer 
compras, planejar e preparar a refeição, limpar a casa, etc); 
capacidade de morar em comunidade (administrar 
dinheiro, uso de transporte público, dirigir, atividades de 
lazer); administrar a saúde (identificar situações de risco, 
telefonar pra emergência); e ferramentas de controle do 
ambiente (manipular abridor de latas, acender fogão). 

As AVD´s e AVP´s têm papel fundamental para o 
homem, pois através delas, ele atua e percebe-se em 
sociedade, fundamentando-se  como um ser sócio-
ocupacional, ou seja, um ser que tem a necessidade de 
estar em constante interação com outras pessoas e 
com o meio em que vive, assim como estar 
constantemente realizando atividades tanto em seu 
ambiente familiar quanto em seu ambiente de trabalho.
Contudo, podem existir fatores que o impeçam de 
manter este seu equilíbrio sócio-ocupacional, tais 
como: amputações, traumatismos cranianos e 
raquiomedulares, acidente vascular encefálico 
(derrame cerebral), distrofias musculares, etc.
Quando um indivíduo é acometido por um desses 
fatores, as AVD's e AVP's que antes realizava com toda 
facilidade, geralmente tornam-se desafios diários, que 
podem trazer consigo queda da auto-estima e 
frustrações, geralmente decorrente do estado de 
dependência ao qual fica submetido.
De acordo com Willard e Spackman (2002), a Terapia 
Ocupacional utiliza-se da arte e da ciência para auxiliar 
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pessoas, com debilidades, incapacidades, ou 
deficiências, a realizarem suas atividades diárias, 
sendo essas importantes para o homem como um ser 
inserido em um contexto sócio-cultural. 
Esse mesmo autor afirma, ainda, que o Terapeuta 
Ocupacional trabalha com pessoas de todas as idades, 
de diversos grupos sócio-econômicos e culturais, e que 
experimentam uma variedade de problemas de saúde. 
Este profissional, na área de reabilitação física, tem a 
função de auxiliar o paciente e explorar seus potenciais 
funcionais máximos, recuperando a funcionalidade, 
habilitando-o ou reabilitando-o, quando este apresenta 
disfunção ou incapacidade física.
Para De Carlo (2004), o Terapeuta Ocupacional pode 
trabalhar com tecnologias orientadas para a 
emancipação e a autonomia das pessoas que, devido a 
razões associadas a problemas físicos, sensoriais, 
psicológicos, mentais e/ou sociais, possuem limitações 
funcionais (temporária ou definitiva) e/ou dificuldades 
na inserção e participação na vida social. 
Para tanto, pode lançar mão em sua prática da 
Tecnologia Assistiva que, segundo Greve (1999, 
p.407), trata-se de “uma área preocupada em 
pesquisa, desenvolvimento e aplicação de 
aparelhos/instrumentos ou procedimentos que 
aumentam ou restauram a função humana”.
Assim, é considerado Tecnologia Assistiva toda e 
qualquer ferramenta ou recurso utilizado com a 
finalidade de proporcionar uma maior independência e 
autonomia à pessoa com deficiência, além de 
qualidade de vida e inclusão social. Dentre estes 
recursos utilizados na Tecnologia Assistiva estão as 
órteses e adaptações.
Para Teixeira (2003, p.129), “as órteses são 
dispositivos aplicados a qualquer parte do corpo que 
tem como função, estabilizar ou imobilizar, prevenir ou 
corrigir deformidades, proteger contra lesões, auxiliar 
na cura ou maximizar a função”.
Corroborando com esta afirmação, Casalis (1990, p. 
49) define as órtese como:
De maneira geral, as órteses são utilizadas como 
dispositivos auxiliares no processo de reabilitação com 
objetivos que se diferenciam em função do quadro 

Um dispositivo exoesqueletico que aplicado a um ou vários 
segmentos do corpo tem a finalidade de proporcionar o 
melhor alinhamento possível, buscando sempre a posição 
funcional, ou seja, a mais adequada.

clínico no qual o paciente se encontra, porém sempre 
buscando melhorar a função por meio do 
posicionamento mais adequado do segmento afetado.
As adaptações, por sua vez, são consideradas, de 
acordo com Teixeira et all (2003, p.197) como 
“métodos, maneiras ou equipamentos que auxiliam a 
pessoa portadora de deficiência na aquisição de 
independência”.
A Associação de Terapia Ocupacional, em 1983, 
definiu a adaptação terapêutica como:

O design e reestruturação de um ambiente físico para 
auxiliar no desempenho de atividades de autocuidado, 
trabalho e lazer. Isto inclui selecionar, adquirir, ajustar e 
fabricar equipamentos, e orientar o paciente, a família e a 
equipe terapêutica no uso apropriado desse equipamento 
(MELLO, 1999, p. 407).

Portanto, as órteses e adaptações são incrementadas 
do processo de tratamento Terapêutico Ocupacional, 
como recurso para alcançar os objetivos estabelecidos 
pelo profissional, visando estabelecer a independência 
e autonomia dos pacientes nas AVD's e AVP's.
Entretanto, embora a tecnologia assistiva utilizada 
pelos Terapeutas Ocupacionais favoreça e possibilite a 
realização das atividades humanas, o alto custo da 
matéria-prima utilizada na confecção destes 
aparelhos, encarece o preço dos dispositivos 
produzidos, inviabilizando o acesso da população de 
baixa renda aos mesmos.
Frente a essa problemática, desenvolveu-se no 
Laboratório de Tecnologia Assistiva (LABTA) da 
Universidade do Estado do Pará, uma técnica que 
favorece o acesso da população com baixo poder 
aquisitivo a estes recursos.
Nessa técnica, idealizada pelo Terapeuta Ocupacional 
e Professor da UEPA, Jorge Lopes Rodrigues Júnior, 
são utilizados materiais alternativos e de baixo custo 
para confecção dos dispositivos. Sendo o PVC tubular 
(cano de esgoto) como a principal matéria-prima, 
associadamente a outras como: velcro, couro, esponja, 
E.V.A., embalagens plásticas (recicladas), entre 
outras.
As órteses e adaptações fabricadas a partir destes 
materiais são cerca de 10 vezes mais baratas, e com 
funcionalidade, durabilidade, conforto e estética, 
equivalente aos materiais tradicionalmente utilizados. 
O que torna a sua aplicação relevante.
Frente a isso o trabalho de Extensão propôs-se 
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aproximar estas ações a comunidade, com o objetivo 
de prescrever e confeccionar órteses e adaptações 
visando promover a independência funcional dos 
pacientes em suas AVD´s e AVP´s de forma mais 
acessível a suas condições sócio-econômicas.

O projeto foi realizado no Laboratório de Tecnologia 
Assistiva (LABTA), do curso de Terapia Ocupacional 
da Universidade do Estado do Pará (UEPA), localizado 
no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde.
O local foi escolhido por ser onde são realizados 
estudos e pesquisas sobre o tema em questão e que 
possuí uma demanda espontânea de pessoas que 
necessitam dos dispositivos adaptativos funcionais, 
além de possuir infra-estrutura e equipamentos 
específicos para a confecção dos dispositivos.
O projeto foi desenvolvido em fases sobrepostas 
divididas didaticamente em: 1º) identificação dos 
pacientes que necessitem dos dispositivos; 2°) 
Entrevista inicial (anamnese) com o indivíduo, para 
coleta de dados sobre o tipo de patologia, história da 
doença atual, história ocupacional, etc; 3º) Avaliação 
para averiguação de seu estado físico-funcional, seu 
desempenho funcional nas AVD's e AVP's e prescrição 
das órteses e/ou adaptações; 4º) Análise dos materiais 
adequados para as confecções dos dispositivos; 5º) 
Confecção dos dispositivos; 6º) Orientação e treino 
com o paciente utilizando o(s) dispositivo(s) 
adaptativo-funcionais em casa e na comunidade; 7º) 
Avaliação da eficiência dos dispositivos. 
Fora traçado como meta atender 50 pessoas durante o 
período de abril a dezembro de 2005 e durante o 
mesmo período no ano de 2006, sem distinguir sexo, 
raça, idade ou condição socioeconômica, podendo 
apresentar as mais variadas patologias e/ou 
incapacidades fisico-funcionais, e que necessitassem 
de recursos assistivos.

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante os períodos de equivalência do projeto, em 
2005 e 2006, foram atendidas 25 pessoas, 
representando 50% da meta esperada.

Dentre os quais 60% foram pessoas do sexo 
masculino e 40% do sexo feminino.

Faixa Etária em Anos nº de Pacientes

0 a 10 13

11 a 20 0

21 a 30 2

31 a 40 1

41 a 50 0

51 a 60 5

60 em diante 4

TABELAS DE NÚMEROS DE PACIENTES
ATENDIDOS EM RELAÇÃO COM A FAIXA ETÁRIA

Tabela 1: Tabelas de Número de Pacientes Atendidos em Relação com a Faixa 
Etária

A tabela mostra que a prevalência da população 
atendida é de criança nos primeiros 10 anos de vida - 
52% dos casos. Tendo como segundo lugar as 
pessoas acima dos 50 anos, que somados 
representam 36%.
Em relação às patologias pelo quais as pessoas eram 
acometidas, observou-se a prevalência da 
Encefalopatia Não Progressiva da Infância (Paralisia 
Cerebral), com maior número de casos 36%, seguido 
do Acidente Vascular Cerebral com 24% dos casos. Os 
outros 40% foram representados por casos de 
Traumatismo Crânio Encefálico, Lesão de Plexo 
Braquial, Deficiências Múltiplas, Síndrome Miofascial, 
Esquizoencefalia, Atraso no Desenvolvimento 
Neuropsicomotor, Fratura de Vértebra Lombar, Lesão 
de Nervo.
Foram contabilizadas 36 órteses confeccionadas, 
entre aparelhos de membros superiores, membros 
inferiores e colete postural; e 3 adaptações funcionais.
Durante a anamnese, constatou-se que na grande 
maioria dos casos atendidos, as pessoas procuraram o 
LABTA por não ter condições de adquirir os 
dispositivos vendidos em lojas especializadas devido o 
alto custo dos aparelhos comercial izados. 
Comprovando a relevância do projeto realizado, uma 

Em função da faixa etária, o número de 
pacientes atendidos ficou distribuído da seguinte 
maneira:

52



vez que permitiu o acesso da população, de forma 
gratuita aos dispositivos confeccionados.
Esta relevância, bem como a eficácia da técnica foi 
comprovada e premiada em 2005, pela Fundação 
Banco do Brasil em parceria com a UNESCO, 
rendendo a Universidade do Estado do Pará, por meio 
do LABTA, o Prêmio de Certificação de Tecnologia 
Social¹, adicionado o projeto ao Banco de Tecnologias 
Sociais da Fundação Banco do Brasil, tornando-se 
referência para a reaplicabilidade em outros lugares do 
mundo.

CONCLUSÃO

Com o término do trabalho, podemos concluir que 
baixo valor financeiro das órteses e adaptações 
fabricadas a partir do PVC tubular e materiais de baixo 
custo, facilitam o acesso da população ao serviço, sem 
perder em nenhum aspecto para os dispositivos 
confeccionados com os materiais tradicionais 
(termoplásticos, emborrachados, etc.). Tendo assim, 
considerável importância na reabilitação físico-
funcional dos pacientes atendidos.

Portanto, investir na propagação e difusão 
desta técnica é investir em responsabilidade social e 
desenvolvimento sustentável, uma vez que, permite o 
acesso irrestrito a um recurso terapêutico, na maioria 
das vezes, onerosos, para a população de uma 
maneira geral. Bem como, valoriza a produção e 
capacidade científica regional em detrimento as 
importadas nacional e internacionalmente.
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EM TECNOLOGIA ASSISTIVA E ACESSIBILIDADE
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RESUMO

Com a proposta da realização de pesquisa básica e 
aplicada em Tecnologias Assistivas e recursos de 
acessibilidade, esse núcleo desenvolve estudos de 
novas tecnologias para dar suporte a crianças e 
adolescentes deficientes. Sabe-se que as novas 
Tecnologias vêm se tornando, de forma crescente, 
importantes instrumentos de nossa cultura, tornando-
se um recurso utilizado na inclusão das pessoas com 
algum tipo de deficiência. Este núcleo tem 
desenvolvido um trabalho transdiciplinar com diversas 
áreas do conhecimento com um objetivo único, 
proporcionar a melhoria da qualidade de vida dessas 
pessoas. O projeto apresenta ações interligadas de 
extensão e ensino, pois além do processo de avaliação 
da clientela, onde é levantada a necessidade e a 
característica individual de cada indivíduo, propõe-se 
um trabalho voltado à estimulação de habilidades 
cognitivas, assim como a criação de protótipos de 
recursos que possam favorecer a sua inclusão. Todo o 
trabalho além de ter um caráter transdiciplinar, 
apresenta também uma linha ideológica de tecnologia 
apropriada.

Palavras  Chaves:  Tecno log ia  Ass is t i va ;  
Acessibilidade; Ajudas Técnicas; Inclusão Social

ABSTRACT

With the proposal of the accomplishment of basic and 
applied research in Assistive Technology and 
accessibility resources that nucleus develops studies of 
new technologies for gives support to children and 
deficient adolescents. It is known that the new 
Technologies come if turning, in way growing, important 
instruments of our culture, becoming a resource used in 

the people's inclusion with some deficiency type. This 
nucleus has been developing a work transdiciplinary 
with several areas of the knowledge with an only 
objective, to provide the improvement of the quality of 
those people's life. The project presents interlinked 
actions of extension and teaching, because besides the 
process of evaluation of the clientele, where it is lifted up 
the need and each individual's individual characteristic, 
the work is addressed for the stimulation of cognitive 
abilities, as well as the creation of prototypes of 
resources that they can favor their inclusion. The whole 
work besides having a character transdiciplinary, also 
presents an ideological line of appropriate technology.

Key words: Assistive Technology; Accessibility; 
Technical helps; Social Inclusion

1Docente da UEPA e Coordenadora geral do Projeto NEDETA.
2Acadêmicas de Terapia Ocupacional da UEPA e estagiárias do NEDETA.
3Sistema de componentes (cliente, dispositivo de assistência tecnológica e meio 
ambiente), podendo ser definida como qualquer instrumento, equipamento ou 
sistema de modelo, utilizado para aumentar ou melhorar as capacidades 
funcionais do indivíduo com incapacidade, contribuindo para aumentar, ao 
máximo, a independência, minimizar as incapacidades e manter habilidades. 
(COOK, 2002) 
4A Tecnologia Apropriada, de acordo com o Centro de Informação (ICTA), “é aquela 
que agrega uma situação particular ao que será usado, satisfaz as necessidades 
das pessoas, pode ser desenvolvida na hora e no local, usando recursos locais, e 
não custa mais do que a comunidade pode dispor”.
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O Trabalho Transdisciplinar

Segundo Nicolescu (1997) a necessidade de pontes 
entre as diferentes disciplinas é atestada pelo 
s u r g i m e n t o  d a  p l u r i d i s c i p l i n a r i d a d e  o u  
multidisciplianriedade e da interdisciplinaridade em 
meados do século XX.  A pluridisciplinaridade diz 
respeito ao estudo de um tópico de pesquisa, não 
apenas em uma disciplina, mas em várias 
simultaneamente.
  Interdisciplinaridade e multidisciplinaridade diferem 
em seus objetivos. A primeira diz respeito à 
transferência de métodos de uma disciplina à outra. 
S e m e l h a n t e  a  p l u r i d i s c i p l i n a r i d a d e ,  a  
interdisciplinaridade ultrapassa as disciplinas, porém 
seu objetivo permanece no mesmo quadro de 
referência da pesquisa de determinada área do 
conhecimento.
Como o prefixo "trans" indica, a transdisciplinaridade 
refere-se ao que está, simultaneamente, entre as 
disciplinas, através das diferentes disciplinas, e além 
de todas as disciplinas / áreas, objetivando a 
compreensão da realidade presente mediante a visão 
da unidade do conhecimento. Por outro lado, a 
transdisciplinaridade diz respeito à dinâmica 
engendrada pela ação de diferentes áreas ou 
disciplinas ao mesmo tempo. A descoberta dessas 
dinâmicas passa necessariamente pelo conhecimento 
disciplinar. A transdisciplinaridade é nutrida pela 
pesquisa disciplinar, ou seja, a pesquisa disciplinar é 
esclarecida de maneira nova e fecunda pelo 
conhecimento transdisciplinar. Nesse sentido, a 
pesquisa disciplinar e transdisciplinar não são 
antagônicas, mas complementares (NICOLESCU, 
1997).
Segundo Durand (1991), citado em Pombo (2007), a 
possibilidade de inovação resulta de uma formação 
universalista, pluridisciplinar, aberta a todas as 
transversalidades. Mesmo que a ciência tenha seguido 
um modelo de especialização, a escola e a 
universidade, através dos seus regimes curriculares e 
metodologias de trabalho, devem defender 
perspectivas transversais e interdisciplinares, já que o 
progresso científico depende da presença de 
investigadores de várias linguagens e de várias 
disciplinas.

A Proposta do NEDETA

Na busca da inserção social e da melhoria da qualidade 
de vida das pessoas com deficiência, pode-se contar, 
hoje, com recursos tecnológicos, que possibilitam aos 
deficientes o acesso ao computador e a outros 
dispositivos que favoreçam o posicionamento, a 
locomoção, as atividades de vida diária, a sua 
interação com o outro e com o mundo, permitindo, 
assim, a quebra de paradigmas de segregação. Estes 
dispositivos tecnológicos, isto é, as ajudas técnicas, 
são utilizadas para favorecer e aumentar as 
capacidades funcionais estimulando a independência, 
integração, socialização e inclusão de pessoas 
deficientes.
Esses suportes, então, podem ser: cadeira adaptada, 
de rodas e/ou de todos os tipos; próteses; órteses; 
adaptações, como aparelhos e equipamentos nas 
áreas de necessidade pessoal (comunicação, 
alimentação, mobilidade, transporte, educação, lazer, 
esporte, trabalho e outras). 
No Brasil, pode-se contar com algumas pesquisas 
nessa área, mas, infelizmente, a tecnologia nacional 
ainda é limitada a importar modelos americanos e 
europeus, embora já existam algumas universidades e 
profissionais que se preocupam em buscar alternativas 
de superação e adaptação à realidade nacional e 
regional. É neste contexto que se insere o Núcleo de 
Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva e 
Acessibilidade (NEDETA), que busca atender a uma 
necessidade premente de oferecer suporte ao 
processo de inclusão escolar, o qual está caminhando 
para sua concretização, necessitando, portanto, dos 
ajustes físicos, estruturais e de capacitação de 
pessoal. 
O NEDETA se respalda no decreto lei n°. 5.296, de 02 
de dezembro de 2004, que regulamenta as Leis n°. 
10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade 
de atendimento às pessoas que especifica, e nº. 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 

5O Projeto NEDETA envolve a UEPA - Universidade do Estado do Pará em parceria 
com  ACDA – Associação de Assistência à Criança Deficiente da Amazônia, a 
FADESP - Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa em parceria  e 
Fundação Alves, Fontes Gonçalves e Sena,  sendo desenvolvido nas instalações 
da Unidade de Ensino Ambulatorial de Fisioterapia e Terapia Ocupacional -  
UEAFTO/UEPA 
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normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade. 
O núcleo supracitado objetiva pesquisar e desenvolver 
estratégias e tecnologias que minimizem ou eliminem 
as limitações das deficiências física, sensorial e /ou 
mental, contribuindo, desta forma, para o aumento da 
autonomia e independência através de recursos de 
tecnologias assistivas voltadas a crianças e 
adolescentes deficientes, visando a inclusão social e, 
principalmente, a inclusão escolar, mediante enfoque 
de algumas linhas temáticas: Comunicação 
Alternativa, (Re) Habilitação, Suporte para a realização 
de atividades básicas e (Re) Habilitação Cognitiva.
O NEDETA desenvolve suas ações através de um 
trabalho transdicipl inar e interinsti tucional, 
desenvolvendo estudos sobre tecnologias assistivas, 
procurando congruências e trocas nas diversas áreas / 
disciplinas que compõem a equipe de trabalho. A 
equipe é formada por profissionais e acadêmicos de 
Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Engenharia de 
Produção (design), Engenharia Eletrônica, Ciência da 
Computação e Psicologia, que, através da troca de 
experiências e ações, contr ibuem para a 
implementação de projetos com tecnologia apropriada 
a cada caso estudado.

Desenvolvimento dos Dispositivos

A partir da avaliação prévia com questionário 
sócio-econômico e assinatura do termo de 
consentimento da família para participar do projeto; 
posteriormente, o cliente é encaminhado para a 
avaliação física, motora e funcional. Após essas 
etapas, a equipe se reúne para discutir o caso, gerar 
idéias de adaptações, de estratégias, de recursos e 
materiais que serão utilizados. Definidos esses 
aspectos, os protótipos passam a ser confeccionados.
Estão sendo confeccionadas cadeiras adaptadas com 
princípios de seating (Figura 01); órteses em PVC ( 
material de baixo custo), sendo algumas de membros 
superiores e outras de membros inferiores (Figura 02); 
mouses adaptados (Figura 03); brinquedos adaptados 
(Figura 04) e acionadores artesanais (Figura 05). Estão 
sendo desenvolvidos, ainda, aplicativos em Power 
Point e no software “Desenvolve”; um outro software, 
denominado “Brincando com a leitura”; pranchas de 
comunicação alternativa (figura 06), e outros recursos 

de baixo custo,  todos estes voltados à avaliação e 
estimulação cognitiva de crianças com Paralisia 
Cerebral. 

 

Figura 01 
Figura 02

 

Figura 03

 

 

Figura 05  

 

 

Figura 06

6Avaliação prévia foi um protocolo estabelecido para selecionar se a criança ou 
adolescente estariam nos critérios de inclusão do projeto, realizada no primeiro 
contacto da equipe do projeto com o cliente. Estabelecemos os seguintes critérios 
prioritários: Nível sócio econômico baixo; Deficiência Predominantemente motora 
– funcional, Faixa etária predominantemente até 15 anos, Possibilidade de 
inclusão escolar com os recursos gerados no projeto, Possibilidade de 
aprendizagem de escrita e leitura se beneficiando com os recursos da Tecnologia 
Assistiva. 
7“Software Desenvolve” (Alves de Oliveira & Ruffeil, 2004) foi desenvolvido pela 
terapeuta ocupacional Ana Irene Alves de Oliveira e pelo técnico de programação 
Éder Ruffeil  através do programa VISUAL BASIC com edição de imagens e sons. 
Possui características adaptadas, com eixo principal de um sistema de 
escaneamento (varredura) trabalhando com imagens, textos e sons para favorecer 
o trabalho com as crianças com Paralisia Cerebral, possibilitando assim, avaliar e 
desenvolver as habilidades cognitivas dessas crianças que apresentam alterações 
neuromotoras e sensoriais.
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Metodologia

1. As crianças e os adolescentes são encaminhados 
para o NEDETA pela ACDA e pelas outras instituições 
e comunidade em geral.
2. Após o cliente ter sido selecionado para o projeto 
através da avaliação e questionário sócio-econômico, 
é marcada a avaliação física, motora e funcional.
3. Após a avaliação física, motora e funcional, é 
discutido o caso de cada cliente, verificando quais as 
necessidades individuais e quais as possibilidades 
para adaptações e melhoria da qualidade de vida.
4. A partir daí se propõem quais os dispositivos que 
serão utilizados, tais como: qual a órtese será 
necessária, se tem necessidade de uma cadeira ou 
carteira adaptada e se será necessário algum 
dispositivo de ajuda para a comunicação, para o 
computador, para aprendizagem e possibilidades do 
ensino de escrita e leitura.
5. Conforme as necessidades levantadas, se discute o 
que deverá ser desenvolvido para favorecer a 
qualidade de vida através dos novos recursos de 
tecnologia assistiva.
6. Encaminha-se aos laboratórios os projetos dos 
protótipos, para que sejam desenvolvidos. Se for 
cadeira, para o laboratório de modelos; órteses e 
outros dispositivos, para o LABTA e na área de 
informática na própria sala do projeto. 

Paralelamente à confecção dos protótipos, as crianças 
estão sendo treinadas para o uso do computador, 
passando pelas seguintes etapas:
 Avaliação Prévia da clientela: Na avaliação 
prévia são checados alguns aspectos tais como: 
Compreensão de comandos; Percepção visual para 
localização, fixação, atenção, discriminação de 
estímulos; Permanência do objeto e possibilidade de 
seguimento ocular; Percepção auditiva para 
local ização e discriminação de estímulos; 
Possibilidades de respostas de causa e efeito.  Nesta 
etapa, foram utilizadas observação com intervenção, 
mediante o uso de cartelas com figuras, brinquedos e 
softwares que envolviam figuras e movimentos, bem 
como, informalmente, realizou-se levantamento, com 
os pais, sobre as possibilidades e características das 
referidas crianças,
 Treinamento do Acionamento: Esta etapa está 

sendo a mais longa, pois é necessário se constatar que 
a criança está acionando de modo intencional, 
selecionando o que é solicitado, desprezando qualquer 
possibilidade de erro por falha de acionamento. Isto é, 
para que seja ultrapassada esta etapa, é necessário 
que a criança obtenha 100% de acertos, portanto para 
tal, ocorrem 03 momentos:

1. Acionamento com um brinquedo: Nesta etapa, é 
utilizado um brinquedo ligado ao acionador, o qual foi 
adaptado pela equipe de bolsistas de ciência da 
computação. A criança tem que realizar o acionamento 
através de um acionador para que o brinquedo emita 
resposta com movimento e som.
2. Acionamento no computador – sem seleção: Nesta 
etapa, está sendo utilizado o software “Power Point”, 
com aplicativos desenvolvidos pelos bolsistas, com 
estímulos visuais e auditivos, através de figuras 
simples do cotidiano, letras, números, cores, formas 
etc. A resposta da criança é apenas acionar o 
dispositivo ligado a mouse adaptado e o computador 
emite uma resposta de imagem ou som, cada vez que 
ela aciona.
3.Acionamento no computador - com seleção / Com 
varredura (escaneamento): Nesta etapa, está sendo 
utilizado o software “Desenvolve”, com programas 
desenvolvidos pelos bolsistas. Com estímulos visuais e 
auditivos, através de figuras simples do cotidiano, tais 
como animais, utensílios domésticos, roupas etc. A 
resposta da criança era acionar o dispositivo no 
momento em que o objeto solicitado pela pesquisadora 
estava piscando.
4. Aplicação do Instrumento Avaliativo – O software 
“Desenvolve”: Quando as crianças passam pelas 
etapas anteriores, e atingem 100% de respostas certas 

8Os acionadores foram desenvolvidos artesanalmente, sendo um dispositivo que 
serve de interface entre a criança e o equipamento. Os acionadores são de 
pressão, de movimento, estamos testando o sopro.
9Pareamento por identidade, isto é, apresenta-se um estímulo modelo ao centro e 
abaixo são apresentados outros estímulos de comparação ou de escolha (Catania, 
1999)
10Onde será apresentado um estímulo e apenas um dos estímulos de comparação 
é o diferente, sendo também chamado de oddity. (Ídem)
11Emparelhamento arbitrário ocorre quando há a propriedade de reversibilidade, 
isto é, quando a  palavra escrita se correlaciona com a figura, esta reversibilidade é 
uma propriedade do comportamento simbólico. (Ídem) 
12Discriminações em que o papel de um estímulo depende de que outros forneçam 
o contexto para ele. (Ídem)
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elas se submetem a uma avaliação cognitiva através 
do instrumento avaliativo do software “Desenvolve” 
para que seja traçado o seu perfil cognitivo.

 Os Procedimentos de Ensino
Nesta etapa, serão utilizados os procedimentos de 
tecnologia de ensino com base no modelo de 
equivalência de estímulo, dos estudos do Sidman, isto 
é,  serão ut i l izados os procedimentos de 
emparelhamento com o modelo , de  emparelhamento 
por singularidade  e emparelhamento arbitrário , 
implementado por meio do software “Desenvolve” 
(Alves de Oliveira & Ruffeil, 2004), onde as 
contingências discriminativas dependem do contexto 
em que elas são programadas, formando as 
discriminações condicionais  .
Sidman (1971), citado por Rossi & Zuliani (2003), 
procurou demonstrar que relações equivalentes entre 
estímulos auditivos e visuais são pré-requisitos 
suficientes para a emergência de leitura com 
compreensão. A aplicabilidade do paradigma de 
equivalência no desenvolvimento de repertórios 
lingüísticos e no ensino de habilidades acadêmicas tem 
recebido grande atenção por parte dos analistas do 
comportamento (matching-to-sample, ou MTS), um 
procedimento padrão em que um estímulo modelo é 
apresentado inicialmente, seguido da apresentação de 
estímulos de comparação.
Uma tentativa iniciará com a apresentação do estímulo 
modelo (posição central). Uma resposta de observação 
ao modelo produzirá, inicialmente, o aparecimento de 
três estímulos de comparação. A tarefa do participante 
será selecionar um desses estímulos. Toda resposta 
definida como correta será reforçada e será registrada 
no banco de dados do programa.  Um mesmo modelo 
não aparecerá mais de três vezes consecutivas. 
Depois será aumentado a quantidade de estímulos de 
comparação, todo esse procedimento ocorrerá em 
sistema de escaneamento  visual e /ou auditivo.

CONCLUSÃO

Esse trabalho transdiciplinar tem possibilitado uma 
visão mais ampla da realidade, com maiores 
possibilidades de resolutividade dos problemas 
levantados. A equipe tem pesquisado material 
bibliográfico sobre o assunto relacionando com as 

áreas envolvidas, assim como, busca avançar para 
novas perspectivas de soluções, pensando no aspecto 
da inovação tecnológica sem desprezar dimensão 
social da criança que está sendo atendida.
O projeto tem tido uma dimensão grande na formação 
não só da equipe, mas também de outros acadêmicos e 
profissionais, possibilitando, ainda, o trabalho 
voluntário de outros interessados. Nos eventos 
promovidos, há um envolvimento além da equipe do 
projeto, havendo participação de toda a comunidade 
acadêmica, assim como da sociedade em geral.
Criou-se um site com um banco de dados 
(http://www2.uepa.br/nedeta/), contendo produtos e 
recursos na área de tecnologia assistiva e 
acessibilidade, material bibliográfico, tais como 
catálogos, revistas, artigos publicados e livros na área 
da Tecnologia Assistiva e acessibilidade e assuntos 
afins, tais como Inclusão Escolar, Reabilitação 
Cognitiva, Adequação postural e Processos de 
inclusão social.

13Sistema de escaneamento ou sistema de varredura é um recurso utilizado em 
equipamentos de auxílio para a comunicação oral ou escrita, de pessoas com 
dificuldades motoras, que sinaliza as opções na tela do equipamento com o auxílio 
de pontos luminosos. (Pelosi, 2000)
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A CONTRIBUIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS
NA PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Elane Mansour Cardins
Maria José de Souza Cravo 

RESUMO

Esta pesquisa foi realizada, acreditando-se que os 
meios de comunicação constituem uma fonte de 
informações sobre o Meio Ambiente para a maioria das 
pessoas, sendo, portanto, inegável sua importância no 
desencadeamento dos debates que podem gerar 
transformação e soluções efetivas dos problemas 
locais. Acredita-se que a inserção dos meios de 
comunicação na escola venham a ser de grande auxilio 
pedagógico, já que não podemos desprezar os 
conteúdos por eles apresentados, pois os mesmos 
fazem parte do processo educativo informal. Objetivou-
se com esta pesquisa verificar como os meios de 
comunicação estão contribuindo para a concretização 
da educação ambiental - EA no Ensino Fundamental, e 
especificamente a sua utilização pelos docentes nas 
atividades de EA. O estudo nos indicou a necessidade 
de uma abordagem qualitativa. Adotou-se á análise de 
documentos, tendo como amostra o jornal (O liberal) e 
as revistas (Isto é, Época e Nova Escola). O 
levantamento efetivado no jornal e nas revistas ocorreu 
nas bibliotecas públicas da UEPA e CENTUR, 
localizadas no município de Belém/PA e referem-se ao 
período de 2002 a 2005. A coleta de dados foi realizada 
considerando-se uma publicação por mês, tanto dos 
jornais como das revistas. Para fazer a análise precisa 
dos resultados, foram adotados três critérios, a saber: o 
de reportagens que tratavam do meio ambiente, as 
reportagens que tratavam especificamente da EA e as 
que não abordavam nenhum dos dois assuntos. Nas 
analises das revistas e jornais foram obtidos os 
seguintes resultados: as revistas ISTOÉ, ÉPOCA e o 
jornal O LIBERAL enfocam com maior freqüência em 
suas reportagens temas ligada aos problemas 
ambientais, enquanto que a revista NOVA ESCOLA dá 
mais ênfase às reportagens que envolvam a EA. 

Acredita-se que isso se deva ao fato da revista NOVA 
ESCOLA ser uma revista voltada para a educação. Os 
resultados apontam que os meios de comunicação, na 
maioria de suas reportagens, não exploram 
especificamente a EA, mas em contrapartida abordam 
com bastante freqüência os problemas relacionados ao 
meio ambiente. Pelos dados obtidos conclui-se que os 
docentes valorizem os meios de comunicação 
enquanto transmissor de conhecimento e os 
consideram responsáveis pela ampla difusão de 
informações sobre temas ligados ao meio ambiente. 
Mas os docentes deixam transparecer que a 
importância atribuída aos meios de comunicação não 
se traduz em práticas pedagógicas concretas em sala 
de aula, pois estes só são utilizados eventualmente. Os 
docentes não apresentam uma metodologia concreta 
para o desenvolvimento das atividades que utilizem 
esses meios de comunicação. A construção de uma 
prática pedagógica que utilize esses recursos é 
importante, uma vez que é através das informações 
veiculadas nos meios de comunicação que hoje a 
humanidade entra em contato com os problemas 
ambientais, procurando rediscutir seu valor. Logo as 
informações transmitidas pelos meios de comunicação 
podem e devem servir de temas-geradores, de onde se 
irradia uma concepção e compreensão da realidade, 
pois ao trazer informações em tempo real sobre 
problemas ambientais, os meios de comunicação 
tornam-se um excelente recurso educativo para prática 
da EA em sala de aula.

Palavras-chave: Educação Ambiental. Meios de 
Comunicação. Escola. Metodologia 
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This research was carried through, giving credit that the 
medias constitute a source of information on the 
Environment for the majority of the people, being, 
therefore, undeniable its importance in the 
desencadeamento of the debates that can generate 
transformation and solutions effective of the local 
problems. One gives credit that the insertion of the 
medias in the school comes to be of great assists 
pedagogical, since we cannot disdain the contents for 
presented them, therefore the same ones is informal 
educative party to suit. It was objectified with this 
research to verify as the medias are contributing for the 
concretion of ambient education - EA in Basic Ensino, 
and specifically its use for the professors in the activities 
of EA. The study in them it indicated the necessity of a 
qualitative boarding. Á was adopted document 
analysis, having as it shows to the periodical (the liberal 
one) and the magazines (That is, Time and New 
School). The survey accomplished in the periodical and 
the magazines occurred in the public libraries of UEPA 
and CENTUR, located in the city of Belém/PA and 
mentions the period to it of 2002 the 2005. The 
collection of data was carried through considering a 
publication for month, as much of periodicals as of the 
magazines. To make the necessary analysis of the 
results, three criteria had been adopted, namely: of 
news articles that dealt with the environment, the news 
articles that they dealt with the EA specifically and the 
ones that did not approach none of the two subjects. In 
you analyze them of the magazines and periodicals had 
been gotten the following ones resulted: the magazines 
ISTOÉ, TIME and the periodical the LIBERAL one more 
frequently focus in its news articles subjects on to the 
ambient problems, whereas the NEW magazine 
SCHOOL gives more emphasis to the news articles that 
involve the EA. One gives credit that this if must to the 
fact of the NEW magazine SCHOOL be a magazine 
directed toward the education. The results point that the 
medias, in the majority of its news articles, do not 
explore the EA specifically, but on the other hand 
approach with frequency the problems related to the 
environment sufficient. For the gotten data one 
concludes that the professors value the transmitting 
medias while of knowledge and they consider them 
responsible for the ample diffusion of information on on 

ABSTRACT subjects to the environment. But the professors leave to 
be transparent that the importance attributed to the 
medias is not expressed practical pedagogical concrete 
classroom, therefore these are only used eventually. 
The professors do not present a concrete methodology 
for the development of the activities that use these 
medias. The construction of pedagogical practical one 
that uses these resources is important, a time that is 
through the information propagated in the medias that 
today the humanity enters in contact with the ambient 
problems, looking for to rediscuss its value. Soon the 
information transmitted for the medias can and must 
serve of subject-generators, of where if it radiates a 
conception and understanding of the reality, therefore 
when bringing information in real time on ambient 
problems, the medias become an excellent educative 
resource for practical of the EA in classroom.

Word-key: Ambient education. Medias. School. 
Methodology
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SÍFILIS NA GRAVIDEZ NO CENTRO
DE SAÚDE DO BAIRRO URUARÁ – ÁREA VERDE1

Zilma Nazaré de Sousa PIMENTEL
 Osmarina Nascimento PIRES

Marcos Vinicius Soares dos Santos
Wilkcy Azevedo SANTOS 

RESUMO

 A sifilis é causa de grande morbidade na vida intra-
uterina, com efeitos desastrosos para o feto e 
negativos para gestação, representando um problema 
de saúde pública no grupo materno-infantil, prioritário 
na política do Ministério da Saúde (MS). Objetivo: 
avaliar a vigilância epidemiológica da sífilis na 
gravidez, no Centro de Saúde do bairro Uruará-Área 
Verde, município de Santarém, Estado do Pará, Brasil. 
Metodologia: trata-se de um estudo transversal dos 
prontuários de 143 gestantes acompanhadas no 
serviço de pré-natal, tomando como amostra todas as 
grávidas que receberam atenção no serviço, no 
período de 01 de fevereiro a 31 de maio de 2007. A 
efetividade da vigilância foi relacionada com a 
preconizada pelo MS, referente à solicitação do teste 
não treponêmico (VDRL) correlacionado com idade 
gestacional de adesão ao programa, número de 
gestações, partos e abortamentos anteriores. 
Resultados: observou-se amplitude da idade materna 
de 14 a 37 anos; 56 gestantes < 20 anos; 23 (16,1%) 
com histórias clínicas de abortamentos anteriores; 114 
(79,7%) iniciaram o pré-natal a partir da 13ª semana de 
gravidez; em 140 (97,9%) foi solicitado o teste na 
inscrição e em 01 (uma) não houve solicitação de 
nenhum teste. Conclusões: Os dados deste estudo 
mostram que é poss?vel avaliar a vigilância da sífilis na 
gravidez mediante o monitoramento da sorologia para 
sífilis (e deste modo avaliar o próprio pré-natal), 
constituindo instrumento efetivo para dimensionar a 
magnitude do agravo, orientar ações de vigilância, 
controle e eliminação da sífilis congênita na população 
da unidade, sendo passível de expansão para todo o 
município.
Palavras Chaves: S?filis; Gravidez; Epidemiologia; 
Vigilância.

ABSTRACT

Syphilis is the cause of great morbidity in the 
intrauterine life, with disastrous effect for the embryo 
and negatives for gestation, representing a problem of 
public health in the maternal-infantile, a priority group 
for the Ministry of Health politics. To evaluate 
epidemiological surveillance on syphilis in the 
pregnancy, a cross sectional study was carried out from 
143 handbooks of pregnant women supported by 
prenatal service in the period of February 01 to May 31, 
2007, in the community of Centro de Saúde do Uruará – 
Área Verde district, Santarem city, Pará State, Brazil. 
The effectiveness of the surveillance was related with 
the one indicated by the Ministry of Health, referring to 
non-treponemic test (VDRL) request according to 
maternal age of adhesion to the program, numbers of 
previous childbirths and abortions. From the 
considered samples, it was observed: maternal age 
extension from 14 to 37 years-olds, 56 pregnant women 
under 20 years-old; 23 (16,1%) with clinical histories of 
previous abortions; 114 (79,7%) got involved in the 
prenatal service from the 13 week of pregnancy; for 140 
(97,9%) was requested treponemic test but for 01 (one) 
it wasn't requested any test. The data of this study show 
the possibility of evaluating syphilis surveillance in the 
pregnancy from serological tests in mothers (also 
availing prenatal service) as an effective indicative 
signal to the problem, guiding health surveillance 
practices as an attempt to control and eliminate 
congenital syphilis in the community analyzed in this 
study as well as all city.

Key-words: Syphilis; Pregnancy; Epidemiologia; 
Health Surveillance.
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INTRODUÇÃO

A promoção à assistência pré-natal para prevenção e 
vigilância da sífilis é um importante desafio assumido 
pela atenção básica à saúde para impactar na morbi-
mortalidade da vida intra-uterina.
Mesmo conhecida pela humanidade haja vários 
séculos, a sífilis continua como um crescente desafio, 
s e n d o  c o n s i d e r a d a ,  e m  a l g u n s  p a í s e s  
subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como o 
principal problema de saúde pública. De acordo com 
informes da Organização Mundial de Saúde (OMS, 
2002) nesses países, em torno de 10 a 15% das 
gestantes seriam portadoras de sífilis. Isso mostra que 
o controle das doenças sexualmente transmissíveis 
continua sendo um dos maiores obstáculos da saúde 
pública, em razão das constantes mutações e 
al terações sociais,  econômicas,  cul turais,  
comportamentais, sexuais, psicológicas e estruturais 
da população.
A sífilis e a sífilis congênita, por exemplo, apesar de nos 
dias de hoje a terapêutica medicamentosa ser eficaz e 
ter relativa facilidade para o seu diagnóstico, controle e 
prevenção, ainda apresentam alta incidência e 
prevalência, não só nos países subdesenvolvidos 
como também nos mais ricos, como Estados Unidos da 
América, Austrália e países da Europa (BARSANTI et 
al. apud VIEIRA, 2002).

A s?filis frente às políticas públicas no Brasil
No Brasil, estima-se que 3,5% das gestantes sejam 
portadoras desta doença, havendo um risco de 
transmissão vertical do treponema ao redor de 50 a 
80% e taxas de mortalidade perinatal de até 40% 
(LORENZI e MADI, 2001).
O Ministério da Saúde (MS, 2001), ciente dos riscos 
perinatais e da magnitude da sífilis gestacional e 
congênita, tornou compulsória, a partir de 1986, a 
notificação da sífilis congênita; assumindo, em 1995, o 
compromisso junto à Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS) para a elaboração do Plano de Ação 
visando à eliminação da sífilis congênita até o ano de 
2000, tendo como meta definida um coeficiente de 
incidência de até 0,5 caso por 1.000 nascidos vivos. Em 
1997, visando a adequar essas metas à política 
nacional de controle, o MS passou a considerar que o 
registro de um caso por 1.000 nascidos vivos 

representava a meta de eliminação da sífilis congênita.
Por ser a sífilis uma entidade clínica totalmente 
passível de prevenção por meio da identificação e 
tratamento das gestantes infectadas ainda no pré-
natal, o MS preconiza a solicitação rotineira e 
obrigatória de, no mínimo, dois testes sorológicos não 
treponêmico para o diagnóstico (VDRL) na assistência 
pré-natal: no 1º trimestre (idealmente na primeira 
consulta) e no 3º trimestre (aproximadamente na 28ª 
semana). Em caso de falha da vigilância sorológica ou 
situações de elevado risco, torna-se fundamental o 
conhecimento da sorologia da mãe no momento do 
parto (FUNASA, 2006).
Entretanto, conforme os informes oficiais do próprio 
governo brasileiro (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO Aids 
e DST, 2006), as taxas de sífilis congênita ainda 
permanecem extremamente elevadas (1,9/1.000 
nascidos vivos em 2005), visto que não foi considerado 
o processo de saúde-doença incorporado na cadeia de 
transmissão e contaminação, que tem como principal 
pilar, o binômio cultura-comportamento.

Os últimos dados da sífilis em linhas regionais
Em Análise do banco de dados nacional de sífilis 
c o n g ê n i t a ,  d e  1 9 9 6  a  2 0 0 5  ( B O L E T I M  
EPIDEMIOLÓGICO Aids e DST, 2006), verificou-se 
que foram notificados e investigados no Brasil 36.615 
casos de sífilis congênita em menores de 1 ano de 
idade, dos quais a região Norte representou 2.498 
(6,8%) dos casos. No Estado do Pará ocorreu o 
aumento da taxa de incidência da doença (0,9 – 1,9 
casos) em relação ao ano de 2004. Esse aumento pode 
ser resultante dos esforços do Ministério da Saúde e da 
Vigilância Epidemiológica dos Estados na capacitação 
de recursos humanos e na detecção, notificação e 
investigação dos casos de sífilis congênita, 
demonstrando a magnitude do problema de 
subnotificação.

Assistência pré-natal e subnotificação no contexto 
de Santarém
Acredita-se que, em linhas regionais, a Amazônia, e em 
particular o município de Santarém, no Estado do Pará, 
por apresentar atraso econômico e cultural em relação 
ao restante do país, baixos níveis educacionais, 
dificuldade na acessibilidade geográfica e no fluxo de 
informações e, ainda, por ser um pólo de atração 
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populacional do Oeste do Pará; transformam essa 
região em uma área de alto risco para a incidência de 
DST, principalmente a sífilis. De acordo com dados do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(Sinan) houve apenas um caso deste agravo notificado 
em grávidas no município de Santarém em 2006 
(SINAN, 2006), o que levanta as hipóteses 
relacionadas à dificuldade no acesso das gestantes ao 
serviço de saúde, a dificuldade no tratamento dos 
parceiros e a prova de que as ações de vigilância da 
sífilis congênita no município são realizadas de forma 
desarticulada. Limitando-se, assim, apenas a 
notif icação de poucos casos a cada ano, 
principalmente por um único serviço, o que indica uma 
possível subnotificação e não um controle da doença.

OBJETIVO:
Avaliar a vigilância da sífilis na gravidez no Centro de 
Saúde do bairro do Uruará – Área Verde.

MATERIAIS E MÉTODOS

Realizou-se um estudo transversal dos prontuários de 
143 grávidas, atendidas pelo serviço de pré-natal no 
Centro de Saúde do bairro Uruará/Área Verde no 
município de Santarém, Pará, Brasil, no período de 01 
de fevereiro a 31 de maio de 2007. Todas as gestantes 
que se apresentaram à unidade para o atendimento 
pré-natal no período citado, independente de ser 
consulta subseqüente ou a inscrição ao programa, 
constituíram a população do estudo.
Segundo esse critério, para cada gestante incluída na 
amostra foi preenchida uma ficha com dados de 
identificação quanto à idade materna e gestacional; 
procedência urbana/rural; número de gestações, 
partos e abortamentos anteriores; realização de VDRL 
na primeira consulta, no terceiro trimestre e na hora do 
parto; diagnóstico de sífilis durante a gravidez.
Os dados coletados na Unidade Básica de Saúde, 
c i tada anter iormente,  foram rev isados e,  
posteriormente codificados e digitados para a análise 
estatística, na qual foi utilizado o método manual com 
dupla revisão, não havendo variância.
 Por se tratar de uma pesquisa que envolve seres 
humanos, o referido estudo obedeceu ao preconizado 
pela resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 
que regulamenta a pesquisa com seres humanos. Foi 

solicitada também a autorização da Responsável pelo 
Centro de Saúde para a coleta de dados. Todos os 
cuidados com a manutenção do sigilo dos dados foram 
tomados pelos pesquisadores, e somente esses 
trabalharam com as bases de dados que foram 
utilizados. Em nenhum momento, foram feitas citações 
nominais e os dados foram analisados agrupados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

População de estudo 
TABELA I – Distribuição das gestantes por procedência 
segundo faixas etárias. Santarém, Centro de Saúde do 
Uruará/Área Verde, fev-mai 2007.

Faixa Etária
Zona Urbana

n                %

Zona Rural

n                %

51

63

14

37,5

44,1

9,8

5

7

3

3,5

4,9

2,0

Menor de 20

de 20 a 29

Maior de 29

128 89,6 15 10,4Total

FONTE: Prontuários do Centro de Saúde do bairro do Uruará/Área Verde.

Gestação e abortamento
TABELA II – Distribuição das gestantes segundo o 
número de gestações e a história de     antecedente de 
abortamentos. Santarém, Centro de Saúde do 
Uruará/Área Verde, fev-mai 2007.

n %Caracteristicas

Número de gestação

Apenas 1

a partir de 2

Total

Abordamentos anteriores

Sim

Não

Total

56

87

146

39,2

60,8

100,0

23

120

143

16,1

83,9

100,0

FONTE: Prontuários do Centro de Saúde do bairro do Uruará/Área Verde.

4.3 Início da adesão ao pré-natal
TABELA III – Distribuição (absoluta e relativa) de 
gestantes segundo a semana de inscrição no pré-natal. 
Santarém, Centro de Saúde do Uruará/Área Verde, 
fev-mai 2007.
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n %Semanas da Inscrição

<13

13 - 22

23 - 27

27 - 32

> 32

29

77

24

8

5

20,3

53,8

16,8

5,6

3,5

Total 143 100,0

FONTE: Prontuários do Centro de Saúde do bairro do Uruará/Área Verde.

Solicitação de exame sorológico para a sífilis
TABELA IV – Distribuição de gestantes que realizaram 
o 1º e 2º exames de VDRL segundo idade gestacional 
por ocasião da inscrição e idade gestacional atual. 
Santarém, Centro de Saúde do Uruará/Área Verde, 
fev-mai 2007.

Características
Idade Gestacional na Inscrição (semanas)

<13         13-28         >28         Total

FONTE: Prontuários do Centro de Saúde do bairro do Uruará/Área Verde.

29
1        

101
2        

10
0         

140
3

1º VDRL (1ª consulta)

Solicitado
Não solicitado

Idade    Gestacional    atual    (semanas)

<13         13-28         >28         Total

0
14        

0
61        

52
6         

52
81

2º VDRL (>28 semanas)

Solicitado
Não solicitado

DISCUSSÃO
Por ser a sífilis uma doença infecciosa, sistêmica, de 
evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e 
períodos de latência e tendo como agente etiológico o 
Treponema pallidum, uma espiroqueta de transmissão 
predominantemente sexual ou materno-fetal, pode 
produzir, respectivamente, a forma adquirida ou 
congênita da doença (MANUAL DE DST,2006), o que 
torna de grande importância sua vigilância para a 
qualidade do Programa de Pré-natal e mostra o quanto 
é oportuna a discussão sobre os cuidados com esse 
grupo prioritário.
Os levantamentos deste estudo mostram que a maioria 
da população estudada mora nas proximidades da 
Unidade Básica de Saúde (UBS). Isto é um diferencial, 
pois a mesma se localiza em área periférica da cidade, 

onde se observa precária infra-estrutura sanitária e de 
saúde, além de ser área com baixa concentração de 
renda e baixo nível de escolaridade. Por estes motivos, 
a população atendida na UBS e incluída no estudo 
sofre um viés de seleção em relação às demais áreas 
do município, sem, contudo, invalidar os resultados 
obtidos.
As características das mães descritas neste estudo são 
parcialmente semelhantes às encontradas no Rio de 
Janeiro por Saraceni, Guimarães, Filha e Saraceni et 
al. (2002), que mostraram em pesquisa a sífilis 
congênita como um indicador de qualidade de 
assistência pré-natal, no que tange serem mulheres 
com baixas condições sócio-econômicas, jovens e com 
histórias de gestações e abortamentos anteriores.
Vieira (2002) relatou casos de abortos espontâneos, 
cujos laudos histopatológicos revelaram a presença do 
Treponema pallidum, tanto em tecido fetal como 
placentário, no primeiro e no segundo trimestre de 
gravidez. Temmerman (2002) demonstrou, em estudo 
caso-controle, uma associação entre aborto 
espontâneo e sorologia materna reativa para sífilis, 
com risco 4,3 vezes maior de ocorrência de 
abortamento.
Sabe-se que cerca de 15% do total das gestantes 
apresentam abortos espontâneos no primeiro e 
terceiro trimestre de gestação e, para gestantes com 
sífilis, estima-se que as perdas sejam maiores (SÁ et 
al.,2001). No presente estudo, as perdas da ordem de 
16,1% podem ser parcialmente atribuídas à sífilis, já 
que o aborto é um dos desfechos esperados; e retratam 
falhas na vigilância epidemiológica da sífilis congênita 
durante o pré-natal, pois é uma doença que pode ser 
totalmente evitada caso a mãe seja diagnosticada e 
tratada adequadamente.
Dentre os fatores agravantes para o diagnóstico da 
sífilis está o inicio tardio do pré-natal. Mais da metade 
das pacientes (79,7%) acessaram o serviço de saúde 
após a 12ª semana de gravidez, contrariando as 
orientações mais elementares de que a assistência 
pré-natal deve ser iniciada o mais precoce possível, 
preferencialmente no 1º trimestre de gestação. Além 
disso, 6,3% das gestantes submeteram-se a somente 
uma sorologia durante toda a gravidez e em 0,7% não 
houve a solicitação da sorologia, demonstrando que a 
taxa de cobertura da testagem do VDRL não é de 
100%, uma vez que não foram testadas todas as 
gestantes. Isso dimensiona a magnitude desse 
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problema e contraria a proposta ministerial de realizar 
de forma rotineira, no mínimo, dois testes (VDRL), um 
no 1º trimestre e outro após 28ª semana de gravidez.
Os achados obtidos no presente estudo reafirmam a 
importância da utilização das taxas de sífilis na 
gravidez e congênita como indicador de qualidade da 
assistência pré-natal. Embora as medidas de controle 
envolvendo a realização do VDRL estejam disponíveis 
para toda a população de gestantes e seus filhos, as 
dificuldades da rede de prover diagnóstico laboratorial 
da infecção, a cobertura insuficiente de mulheres 
testadas no pré-natal, principalmente nas populações 
mais vulneráveis, e a qualidade do pré-natal, ainda 
aquém do desejável, resultam em uma situação 
bastante precária que ainda persiste no país e do qual 
este estudo é apenas um pequeno exemplo.
Indiscutivelmente, a despeito das iniciativas para 
erradicá-la e frente aos grandes desafios que a sífilis 
congênita ainda impõe como problema de saúde 
pública, as ações de vigilância epidemiológica frente à 
realidade e a um contexto tipicamente brasileiro, 
devem ser encaradas como estratégias tanto para o 
reconhecimento de sua importância bem como para o 
avanço das ações de intervenção e de controle mais 
específicos da sífilis em nossa região. Nesse sentido, 
tais medidas são fundamentais para servirem como 
estímulo à estruturação de ações objetivas, 
envolvendo o adequado planejamento e resultado em 
real controle desse evento, somadas às estratégias de 
monitoramento e de avaliação, buscando o 
aperfeiçoamento e cada vez maior qualificação dos 
serviços e de seus executores.

CONCLUSÃO

A população que, em grande maioria, busca hoje o 
sistema público de saúde é, possivelmente, a classe 
social menos favorecida. Na unidade estudada não é 
diferente. A ocorrência desse agravo em uma família 
de baixa condição socioeconômica traz conseqüências 
problemáticas, de toda ordem.
Se a sífilis é negligenciada em sua vigilância na 
assistência do pré-natal, do qual há tanto tempo faz 
parte, poder-se-ia supor que patologias como HIV, 
Hepatite, Toxoplasmose, e outras, talvez menos 
conhecidas, divulgadas ou que tenham menor tempo 
fazendo parte do referido programa, tão pouco tenham 

uma vigilância adequada.
Os dados deste estudo mostraram que é possível 
avaliar o programa de pré-natal por monitoramento da 
sorologia específica para sífilis, constituindo-se em um 
instrumento efetivo para dimensionar a magnitude do 
agravo e para orientar as ações de controle e 
eliminação da sífilis congênita no bairro em questão e a 
possibilidade de expansão para todo o município de 
Santarém.
O uso de informações advindas da vigilância pode 
beneficiar outros componentes das ações 
programáticas da atenção básica no grupo materno-
infantil, principalmente se essa vigilância expandir-se 
para outros agravos evitáveis. Com isso, propõe-se 
uma assistência sentinela para a vigilância da sífilis na 
gravidez.
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PERFIL CULTURAL DAS FAMÍLIAS
COM CRIANÇAS MENORES DE UM ANO 
COM DIARRÉIA AGUDA EM UMA
ÁREA DE OCUPAÇÃO.

CCBS

1PEREIRA, Ivonete Vieira

RESUMO

Introdução: A diarréia ainda é apontada por Campos 
(1991), como a principal patologia responsável pelo 
desequilíbrio das condições de saúde que caracteriza a 
população infantil brasileira.
Objetivo: Determinar o perfil sócio-cultural das famílias 
com crianças menores de um ano e analisar as 
implicações desse perfil na elevada prevalência da 
Doença Diarréica Aguda (CDDA) nos menores de um 
ano da Comunidade Jardim Nova Vida – CJNV no 
Município de Ananindeua no Estado do Pará.
Métodos: Inquérito epidemiológico realizado em uma 
área de ocupação (invasão), localizado no Município 
de Annaindeua no Pará. As informações foram obtidas 
através de um questionário com questões abertas e 
fechadas. Um total de 136 famílias de crianças 
menores de um ano, correspondendo a 100% das 
famílias cadastradas no PSF com crianças nesta faixa 
etária compunham a pesquisa perfazendo a um censo 
representativo das crianças menores de um ano nesta 
Comunidade.
Resultados: As mães e/ou responsáveis na sua grande 
maioria relacionam a ocorrência de diarréia com 
alimentos mal cozidos, mal feitos, gordurosos e 
reimosos. Aqueles com baixa escolarização; também 
relacionam a ocorrência com o quebranto, mal olhado e 
dentição (18,5%).
Conclusão: O perfil sócio-cultiral dos cuidadores da 
Comunidade Jardim Nova Vida está fortemente 
associado à elevada prevalência de DDA, assim como 
a desinformação e o conhecimento técnico 
fundamental para a atenção à criança ensejam a 
mudança no relacionamento dos profissionais de 
saúde com a população dessa comunidade.
Referências Bibliográficas:
CABRAL, Ivone Evangelista; TYRRELL, Maria 
Antonieta Rúbio. O estilo de cuidar da mãe e o trabalho 

da enfermagem. Ver. Enf. UERJ. Rio de Janeiro, v.3, 
n.3, p.189-195, 1995.
CAMPOS, C.E.A. A desordem da demanda, os 
inquéritos de morbidade, demanda e utilização sob a 
perspectiva do planejamento em saúde. 1991. 189p. 
Tese (Doutorado) – ENSP, Rio de Janeiro, 1991.

Palavras-chave: Saúde, Trabalhador, Assédio

1Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Docente da Universidade do Estado do P

FAZENDO ARTE COM MATERIAL 
RECICLÁVEL COMO PROPOSTA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Danylla Darrielle Gomes Gama.
 Mara Cristina Drago Souza.

RESUMO

Trabalhar a questão ambiental com jovens é 
significativo quando tratado de forma dinâmica. Foi 
neste sentido que a oficina pedagógica foi 
desenvolvida durante a III Jornada itinerante de 
Educação Cientifica e Ambiental para a juventude, 
realizada em 02 de dezembro de 2006 na Escola 
Municipal Santo Afonso, dirigida a jovens de 13 a 18 
anos, mediada pelo Núcleo de Estudos em Educação 
Cientifica e Ambiental e Praticas Sociais - 
Necaps/CCSE/UEPA, que objetivou propiciar um 
diálogo sobre a importância de manter a qualidade do 
ambiente por meio de cooperação, respeito e 
valorização de materiais considerados lixos a partir de 
atividades pedagógicas que buscaram incentivar os 
jovens a uma prática de reutilização, estimulando o 
desenvolvimento de tais habilidades como : 
observação, identificação, criação, construção e 
linguagem.Quanto à metodologia, a referida atividade 
foi desenvolvida em três momentos, o primeiro foi a 
atividade de acolhida, que consiste em uma dinâmica 
inicial de relacionamento interpessoal que procurou 
promover uma integração entre os participantes 
chamada “palito de dente” na qual foi feita uma 
discurssão sobre o respeito ao próximo, de que para se 
atingir um objetivo não precisamos passar por cima de 
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ninguém, mas sim respeitar sempre os direitos, as 
obrigações, as qualidades e as oportunidades do 
mesmo, o segundo momento foi a atividade de 
conhecimento específico que foi seguido de uma 
questão de investigação: “investigar como os jovens 
estão reaproveitando objetos e materiais considerados 
lixos em seu cotidiano e qual a sua consciência a 
respeito das conseqüências do desperdício desses 
materiais para o ambiente” com o propósito de uma 
reflexão sobre a importância da reutilização e 
valorização desses materiais e como podemos estar 
propiciando a criatividade a partir de materiais que 
estão disponíveis em nosso cotidiano, o terceiro 
momento foi a atividade de despedida, onde foi 
realizada a dinâmica chamada “medo de desafios”, que 
objetivará discutir sobre os medos que nos 
confrontamos em diversas situações, que devemos e 
podemos superar os desafios que nos são colocados, 
por mais que aparentam ser desesperadores, no final 
podem se tornar uma feliz surpresa. Ao término da 
atividade foi aplicado um instrumento de avaliação e a 
partir da analise deste, foi contatado que os jovens 
apresentaram uma grade importância es estarem 
participando de atividade deste cunho, onde as 
atividades aplicadas foram de maior relevância para o 
não desperdício de materiais do cotidiano 
considerados lixos, obtendo assim um resultado 
satisfatório da oficina.

Palavras-chaves: Educação, Jovens, Ambiental, 
Materiais.

FORMAÇÃO DE EDUCADORES 
AMBIENTAIS POR MEIO DE OFICINA 
PEDAGÓGICA

Carlos Alberto Saldanha da Silva Júnior
Jurema Araújo da Silva

Mara Cristina Drago Souza
Maria de Jesus da Conceição Ferreira Fonseca (orientadora)

RESUMO

A formação de educadores para atuar na questão 
ambiental é uma das condições necessárias para o 
desenvolvimento e a consolidação da educação 
ambiental como impulsionadora da conscientização 
sobre o uso racional dos recursos naturais e da 

humanização do homem sobre as questões ambientais 
vistas numa inter-relação entre o meio natural e social. 
Com essa perspectiva, fora desenvolvida a oficina 
“Formação de educadores ambientais: e experiência 
da oficina sobre educação ambiental escolar, durante o 
27° Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia – 
ENEPE, evento realizado na Universidade Federal do 
Maranhão – UFMA, em São Luís, no período de 15 a 21 
de julho de 2007, atendendo a 40 universitários do 
curso de Pedagogia de diferentes Instituições de 
Ensino Superior, públicas e particulares, do Brasil. Esta 
oficina teve como objetivo promover a reflexão acerca 
do reaproveitamento de materiais recicláveis em ações 
educativas diversas, como alternativas de criação e 
conservação do meio ambiente. O trabalho pedagógico 
foi desenvolvido por meio de atividades diversas e sua 
metodologia esteve de acordo com a proposta 
metodológica do Núcleo de Estudos em Educação 
Científ ica, Ambiental e Práticas Sociais – 
Necaps/CCSE/UEPA, planejada em três momentos, 
isto é, a atividade de acolhida, atividade de 
conhecimento específico e atividade de despedida, 
norteadas pelas discussões dos temas abordados: 
educação ambiental; conseqüências sócio-ambientais; 
reutilização de materiais alternativos; formação de 
educadores ambientais; e seleção e reciclagem do lixo 
doméstico, a construção de recursos pedagógicos 
alternativos, a produção de um teatro didático com os 
mesmo e jogo recreativo, mais a avaliação do processo 
educativo construído. Todas as atividades, 
comentários, questionamentos, sugestões, diálogos 
dos participantes que permitissem avaliar a percepção 
dos mesmos sobre o trabalho desenvolvido foram 
registradas em diários de campo. A leitura e o 
mapeamento dos dados coletados revelaram que os 
participantes perceberam a importância da reutilização 
de materiais tanto no âmbito escolar com as práticas 
cotidianas bem como de se trabalhar a educação 
ambiental em âmbito escolar incentivando a formação 
de agentes ambientais como multiplicadores das 
ações. Para os participantes a proposta da atividade foi 
diferenciada, crítica e criativa, sendo, portanto, um 
importante instrumento pedagógico a ser aperfeiçoado 
e adaptado a cada realidade dos participantes da 
oficina.
Palavras-chaves: Educação Ambiental Escolar, 
Recursos Didáticos Alternativos, Educação Básica e 
Formação de Educadores Ambientais.
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GESTÃO DA QUALIDADE: ANÁLISE NA 
ÁREA ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS 
DE SAÚDE DE MARITUBA-PA

Denílson Ricardo de Lucena Nunes
Edna Maria De Lacerda Rocha

Elyene Elene Meyreles Da Rocha
 Glauber Epifânio Loureiro

Jonathas Castanha Bezerra

RESUMO

No atual momento vem se discutindo à reorganização 
dos serviços de saúde no Brasil e o tema qualidade dos 
serviços ganha relevância. A sua administração deve 
ser repensada para que tenham efetividade e eficiência 
de acordo com os cuidados exigidos pelas 
necessidades dos usuários. É preciso não só mudar as 
rotinas, procedimentos e estrutura física, mas a 
mentalidade e ação daqueles que trabalham em prol de 
atender as necessidades dos usuários e bem-estar do 
funcionário público. Diante disso, objetivo deste 
trabalho foi avaliar a capacidade de organização, 
motivação e condições de trabalho dos funcionários 
nos 14 estabelecimentos que atendem pelo – SUS, 
tomando-se como base Programa de Qualidade 8Ss 
(Senso de determinação e União; Senso de 
treinamento; Senso de Utilização, Ordenação e 
Limpeza; Senso de Bem-estar e Autodisciplina; Senso 
de Economia e Combate ao desperdício) aos 
funcionários que trabalham no setor administrativo, 
norteado pelas abordagens na Gestão dos Recursos 
Humanos e de Materiais. A metodologia foi pautada 
mediante uma pesquisa quantitativa (questionário) e 
qualitativa (Auditorias) no setor administrativo, sendo o 
mesmo composto por universo de 42 funcionários, na 
qual buscou-se uma amostra de 40% onde foi aplicado 
um questionário com atribuição de notas entre 1 à 5, de 
acordo com itens e pesos que caracterizavam 
perguntas a respeito de cada Senso. Os resultados 
mostraram que nas Condições de trabalho, aspectos 
como limpeza dos ambientes, iluminação e ergonomia 
têm provocado insatisfação pelos funcionários; nota 
3,8 (bom). No Senso de Determinação e União, ficou 
evidente a carência na comunicação entre equipes de 
trabalho interna nos estabelecimentos e entre a alta 
administração; nota 2,1 (irregular). No senso de 
Utilização, ordenação e limpeza, o aspecto mais 
relevante está relacionado ao setor de atendimento 

realizado de forma manual, acarretando em demora na 
recepção ao cliente e reclamações pelo mesmo; nota 
3,5 (bom). Do mesmo modo o Senso de Bem-estar e 
autodisciplina, as condições do ambiente de trabalho 
de infra-estrutura e equipamentos estão diretamente 
relacionadas a qualidade no trabalho e eficiência no 
serviço prestado a comunidade local, bem como a 
coleta dos resíduos pelos setores; nota 3,2 (bom).No 
senso de Economia, necessita-se de apoio financeiro 
para combater o desperdício, bem como capacitação 
do corpo técnico na reutilização de materiais; nota 2,8 
(regular). Portanto, Apesar do Município pesquisado 
não ter uma política de Gestão da qualidade 
implantada com base no Programa (8Ss), em geral os 
técnicos administrativos desempenham bem suas 
atividades em ambientes que podem e precisam ser 
reestruturados para melhor atender a comunidade 
local, através de uma política sólida pela alta 
administração que contemple a missão de implantar 
um programa inicial de (8Ss) efetivo e duradouro, 
trazendo assim melhores perspect ivas de 
envolvimento entre os funcionários o que refletirá na 
necessidade do próprio usuário do sistema de saúde 
na qualidade do serviço prestado.

Palavras-chave: Eficiência; Senso; Serviços; 
Qualidade 

PERFIL DA CLIENTELA ATENDIDA
PELO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
NO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA 
ASSISTIVA (LABTA) MEDIANTE A 
ATUAÇÃO DO TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

Girlanne Souza de Melo 
Laiana Soeiro Ferreira  

           Lauzeane Guimarães da Costa  
 Márcio José Andrade da Silva

O Laboratório de Tecnologia Assistiva (LABTA), da 
Universidade do Estado do Pará (UEPA), desde o ano 
de 2001, tem como realidade serviços de ensino, 
pesquisa e extensão. No estágio não obrigatório, os 
acadêmicos desenvolvem pesquisas na área da 
tecnologia assistiva, elaborando dispositivos de 
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órteses e adaptações com materiais de baixo custo 
para atender a população. Objetivos: Este artigo visa 
construir o perfil da clientela atendida pelo estágio não 
obrigatório no LABTA, enfocando a atuação do 
terapeuta ocupacional no processo de elaboração e 
confecção de dispositivos de baixo custo. Método: O 
estudo foi realizado no LABTA no período de setembro 
a dezembro de 2006, através da análise de prontuários 
para levantamento dos dados de pacientes atendidos 
no período de abril de 2003 a dezembro de 2006 pelo 
estágio não obrigatório. Resultados: A pesquisa 
mostrou que o LABTA atende uma maior demanda de 
pacientes do sexo masculino; a faixa etária mais 
atendida é de 0 a 12 anos; o ano com mais admissões 
de pacientes foi o ano de 2005; o órgão que mais 
encaminhou pacientes ao LABTA foi a Unidade de 
Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (UEAFTO); a patologia mais freqüente 
que o LABTA atende é a Encefalopatia Crônica Não 
Evolutiva (ECNE) e o tipo de dispositivo confeccionado 
com maior freqüência para esses pacientes foi em 
padrão funcional para membros superiores (MMSS). 
Os dispositivos são criados pela equipe de acadêmicos 
e profissionais de Terapia Ocupacional do LABTA. A 
matéria prima mais utilizada para a criação desses 
dispositivos é o PVC tubular, que é considerado de 
baixo custo, se comparado com os materiais 
comumente utilizados na confecção de tais 
dispositivos. Conclusão: Verificou-se que o LABTA 
atende uma demanda de pacientes que necessitam de 
dispositivos de tecnologia assistiva, na área de órteses 
e adaptações. O terapeuta ocupacional tem papel de 
fundamental importância no contexto da reabilitação 
física e da tecnologia assistiva. Ele é um facilitador do 
processo de tratamento, atuando diretamente com o 
paciente e com a família mediante o planejamento dos 
dispositivos e nas orientações de como utilizá-los. O 
laboratório também promove a capacitação de 
acadêmicos para atuar na área da reabilitação física 
por meio da tecnologia assistiva.
 
Palavras – chaves: perfil da clientela; confecção de 
dispositivos; tecnologia assistiva; terapeuta 
ocupacional.

A EDUCOMUNICAÇÃO 
SÓCIOAMBIENTAL NO ENSINO 
SUPERIOR: A EXPERIÊNCIA DO MURAL 
OLHO DE BOTO

Selma Solange Monteiro Santos
Talita Salomão de Oliveira

Carolina Shizue Hoshino Neta
Maria de Jesus da Conceição Ferreira Fonseca

RESUMO

1-Núcleo de Estudos em Educação Científica, 
Ambiental e Práticas Sociais-NECAPS/CCSE/UEPA.

A educomunicação socioambiental é uma linha de 
ação em educação ambiental que tem o objetivo de 
produzir, gerir e disponibilizar de forma interativa e 
dinâmica informações relacionadas a questões 
ambientais. Por entender esta ação prioritária no seu 
programa de trabalho o Núcleo de Estudos em 
Educação Científica, Ambiental e Práticas Sociais-
Necaps, do Centro de Ciências Sociais e Educação-
CCSE, da Universidade do Estado do Pará, criou em 
2000 o Mural Olho de Boto como ação da linha de 
pesquisa: Produção, Apropriação e Difusão do 
Conhecimento desenvolvida pelo Núcleo. O Mural é 
um espaço que o Necaps ocupa no CCSE, destinado à 
divulgação de temas de interesse diversos sobre 
Ciência, Ambiente e Saúde. A perspectiva é 
compartilhar informações, dar visibilidade a estudos e 
pesquisas, bem como promover reflexões sobre 
questões de interesse coletivo. A produção do Mural é 
mensal e começa com a seleção do tema e 
seqüencialmente com a pesquisa bibliográfica sobre o 
mesmo. Do conteúdo selecionado são retiradas as 
informações mais relevantes para compor o texto do 
mural. O Mural também se apropria de outros recursos 
visuais como: figuras, fotos, objetos reutilizados e 
reciclados, com o intuito de atrair maior número de 
leitores entre os freqüentadores da universidade, bem 
como para ajudar no entendimento das informações. 
Os principais temas abordados foram: juventude 
brasileira, conservação da biodiversidade paraense, 
combate ao fumo, o estado atual da educação no 
Brasil, esporte, distúrbios alimentares, lazer, 
desemprego, drogas, alimentação balanceada, entre 
outros. Assim, o Mural Olho de Boto tem se mostrado 
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como um importante veículo de informação dentro da 
Universidade, estimulando a prática da leitura e a 
reflexão diante dos temas sociais abordados, 
contribuindo para promover a consciência pública e 
coletiva sobre questões de interesse socioambiental.

Palavras-chaves: Educomunicação, Leitura, 
Informação, Universidade.

ESTUDO DAS CONSEQÜÊNCIAS 
AMBIENTAIS DO USO DE MERCURIO EM 
GARIMPOS DA REGIÃO AMAZÔNICA

Altem Nascimento Pontes
Caio Renan Goes Serrão 

Cintya Kércya Araújo Freitas 
Diellem Cristina Paiva dos Santos 

Lucicléia Pereira da Silva
Sarah Suely Alves Batalha

RESUMO

A extração do ouro na Amazônia, por meio da 
garimpagem, teve sua origem no século XVIII. Porém, 
o ápice da exploração aurífera se deu em meados dos 
anos 1970, com a implantação dos planos de 
integração nacional e a construção de grandes 
rodovias como a transamazônica e Cuiabá-Santarém 
(JESUS, 2006). Conforme Bezerra (1998), a crise do 
petróleo no final da década de 70, fez com que 
houvesse um declínio no valor do dólar o que acabou 
por impulsionar ainda mais os processos de extração 
de ouro na Amazônia. Porém, boa parte dos processos 
de extração era feita de forma artesanal, utilizando 
principalmente o metal mercúrio (Hg) na purificação do 
ouro, por meio de um processo chamado 
“amalgamação”, no qual o metal se adere ao ouro 
metálico, formando o amálgama. Posteriormente o 
amálgama é aquecido e o mercúrio vaporizado, 
restando o ouro puro. 
Este processo é bastante custoso no que se refere à 
saúde e ao ambiente, pois a exposição aguda, por 
inalação de vapores de mercúrio pode causar lesões 
graves nos rins, fígado, aparelho digestivo e sistema 
nervoso central. O mercúrio também é descartado no 
leito e nas margens de rios e no solo, contaminando 
peixes, e posteriormente a população ribeirinha.
Esta temática foi abordada na XII Semana Acadêmica 
do Centro de Ciências Sociais e Educação da 

Universidade do Estado do Pará, sob forma de mini-
curso, no qual ressaltamos aspectos históricos, 
processos químicos e biológicos envolvidos na 
contaminação decorrente do uso indiscriminado do 
mercúrio na exploração do ouro na região amazônica. 
O objetivo principal do mini-curso foi o de promover a 
conscientização prévia dos futuros educadores, ou 
mesmo daqueles que já atuam na educação, por meio 
de uma ação interdisciplinar a respeito dos problemas 
ambientais ocasionados pelo desenvolvimento dessa 
atividade. 
O mini-curso, contou com a participação de 25 
pessoas, das quais 95% eram oriundas de cursos das 
ciências naturais, e 5% eram do curso de pedagogia. A 
aplicação da temática foi através de uma exposição 
oral sobre o histórico da garimpagem na Amazônia e 
sobre ações sócio-políticas realizadas nas áreas de 
garimpo. Também foi realizada uma dinâmica, com 
amostras de metais pesados, a fim de reconhecer suas 
propriedades físicas. Houve uma discussão acerca do 
ciclo do mercúrio na atmosfera e a exibição de um 
vídeo sobre a temática do método de determinação do 
mercúrio em sistemas orgânicos, no solo e na água. 
Por fim, houve um debate sobre as conseqüências 
ambientais da acumulação trófica do mercúrio, bem 
como as conseqüências biológicas no organismo 
humano, analisando imagens de vítimas de acidentes 
ambientais envolvendo o mercúrio. 
Ao final do mini-curso foi realizada uma avaliação a fim 
saber se os objetivos previstos foram atingidos. Todos 
os participantes atribuíram conceito de bom a 
excelente a forma como foi abordada a temática, sendo 
que 12% dos participantes disseram não ter 
conhecimento de todas as informações repassadas e 
apesar de a maioria ser do curso das ciências naturais 
disseram ainda não ter tido contato experimental com o 
metal trabalhado.

PALAVRAS-CHAVE: mercúrio, garimpagem, 
amalgamação e Amazônia. 
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DIREITOS HUMANOS E
AS CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

Anderson Ferreira Costa
Antonio Jorge Paraense da Paixão

Os direitos humanos atualmente são as bases para 
uma boa gestão política de qualquer estado, cidade ou 
nação. Entretanto o valor que se deve dar á educação 
em direitos humanos ainda não está sendo bem 
estabelecida e discutida como se deveria. O objetivo da 
pesquisa é encontrar nas ciências das religiões a 
relevância que os direitos humanos podem ter para 
com a disciplina da educação básica, ensino religioso. 
Como a questão desta disciplina ainda é muito 
controversa a discussão acerca dos direitos humanos 
nesta disciplina deva começar pela formação dos 
professores, ou seja, as ciências da religião. Outro 
objetivo é formular um currículo que adeque os direitos 
humanos dentro do currículo do ensino religioso, alem 
de mostrar aos estudantes a importância deste tema 
para a formação da cultura de paz que tanto se deseja 
alcançar. Para se conseguir alcançar estes objetivos a 
metodologia até agora usada está sendo a 
bibliográfica, a organização de palestras e oficinas para 
a formação de professores e agentes defensores dos 
direitos humanos. O Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos está servindo de base para alcançar 
o objetivo da importância das ciências da religião para a 
temática dos direitos humanos. Até o momento o único 
resultado alcançado foi o da importância do ensino 
religioso para os direitos humanos. Através do plano 
nacional de educação em direitos humanos foi possível 
verificar que há muitos pontos que tratam de 
religiosidade e de uma subjetividade que pode ser 
considerada como características do fenômeno 
religioso, dando competência para o profissional dessa 
área. Há mais um resultado que é o da importância do 
ensino religioso para a formação da cidadania tendo 
em vista que uma das dificuldades da implantação de 
uma cultura de paz no Brasil tem em vista a questão da 
intolerância religiosa, um problema que é combatido 
pelos direitos humanos. Sendo o profissional de 
ciências da religião, preparado para trabalhar nesta 
vertente de tolerância religiosa através da alteridade, a 
disciplina acaba sendo de fundamental importância 

para a formação do cidadão e da defesa dos direitos 
humanos. O referencial teórico usado é o do autor 
Peter Berger que vê a religião como uma construtora da 
realidade onde o homem interage nesta realidade a 
partir de três fatores de criação de mundo: 
exterioridade, objetivação, interiorização. A religião é 
criada pelo homem como elemento simbólico de suas 
criações e a partir da interiorização ele acaba sendo 
refém de sua própria criação, assim acontece com a 
religião, e os direitos humanos mostra muito bem isso 
se formos fazer um aparato de sua história.

Palavras chave: educação. Direitos humanos. 
Ciências da religião. Religião.
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PERFIL DOS HÁBITOS ALIMENTARES
E NÍVEIS DE APROVEITAMENTO
E RECICLAGEM DE ALIMENTOS DOS 
MORADORES DA VILA DA BARCA

Altem Nascimento Pontes 
Caio Renan Goes Serrão

Cintya Kércya Araújo de Freitas
Diellem Cristina Paiva dos Santos

Sarah Suely Alves Batalha

As constantes crises econômicas enfrentadas pelo 
Brasil refletem nas camadas sociais menos 
favorecidas uma realidade que faz com que em uma 
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mesma sociedade, a fome e a desnutrição, convivam 
ao lado de uma gigantesca sobra de alimentos. Os 
índices de desperdício de alimentos no Brasil, um país 
com 46 milhões de famintos, batem recordes mundiais. 
Estudos realizados pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), no centro da 
agroindústria de alimentos, mostram que brasileiros 
jogam fora mais do que aquilo que comem. Há cálculos 
que escancaram o prejuízo social do descuido com a 
comida. Em 2002, por exemplo, a safra de hortaliças foi 
de 15,743 milhões de toneladas, que valem em torno 
de US$ 2.564 milhões. Considerando a perda média de 
35% desses alimentos, estima-se que mais de 5,5 
milhões de toneladas deixaram de alimentar os 
brasileiros. Para a sociedade, o prejuízo foi de US$ 887 
milhões. Esse desperdício ajudaria a matar a fome de 
53 milhões de pessoas no Brasil (CORREIO 
BRAZILIENSE, 2003). Com o objetivo de analisar o 
perfil da alimentação e o nível de aproveitamento de 
alimentos nas camadas menos privilegiadas 
economicamente, foi realizada uma pesquisa 
quantitativa por meio de um questionário aplicado a 
trinta moradores da comunidade da área de palafitas 
da Vila da Barca, no município de Belém-PA. Os 
resultados mostram que do total de entrevistados, 73% 
não concluíram o ensino fundamental e 84% possuem 
renda familiar mensal inferior ou igual a um salário 
mínimo. Verificou-se que apenas 13% conseguem 
realizar cinco refeições diárias, enquanto que 73% 
realizam as três principais refeições (café da manhã, 
almoço e jantar) e 14% apenas duas refeições diárias. 
Quanto à variedade de alimentos consumidos, foi feita 
uma amostra de 14 vegetais e frutas, sendo que 10% 
dos entrevistados não consomem nenhuma tipo 
desses alimentos, 50% consomem de 1 a 7 e 40% 
consomem mais de 7 tipos. Após analisarmos os seus 
hábitos alimentares, procuramos saber como eles 
faziam para utilizar todo o potencial energético dos 
alimentos consumidos. Os resultados obtidos indicam 
que 20% dos entrevistados sempre aproveitam 
integralmente ou reciclam os alimentos, 53%, na 
maioria das vezes, aproveitam os alimentos e 27% não 
têm o hábito de realizar nenhum procedimento de 
reciclagem. Todos os entrevistados despertaram 
interesses em aprender métodos que possam ajudar a 
aproveitar os alimentos desperdiçados. Diante desses 
dados, observamos que os moradores da comunidade 
por muitas vezes têm acesso a certa variedade de 

alimentos, no entanto, não conhecem métodos para 
aproveitar integralmente os alimentos consumidos o 
que faz com que suas refeições, por vezes, sejam 
incompletas ou pobres em nutrientes. Se essas 
pessoas que encontram dificuldades para adquirir 
alimentos em quantidades e qualidade satisfatória 
puderem se beneficiar com instruções de como 
aproveitar melhor os produtos utilizando todo potencial 
energético de cada alimento já se contribuiria para 
diminuição de pelo menos uma das diversas variáveis 
que o problema da fome envolve. Reciclar alimentos é 
uma alternativa barata e prazerosa, é o caminho para o 
combate à fome e à miséria.

PALAVRAS-CHAVE: alimentos, hábitos alimentares, 
reciclagem de alimentos e Vila da Barca.

A DINÂMICA PROCESSUAL
NO SETOR PÚBLICO: UM ESTUDO 
DE CASO NA UEPA

Valdete Maria Garcia Batista*

A formalidade burocrática administrativa é legal e 
necessária, porém, a predominância de uma prática 
gerencial fundamentada em estruturas com excessivos 
trâmites, níveis hierárquicos e departamentais, gera 
lentidão administrativa, comunicação formal 
burocrática e lenta, além de serviços e produtos que 
não satisfazem o atendimento das demandas sociais. 
A revolução tecnológica que estamos vivenciando 
requer no dia a dia maior grau de eficácia e eficiência 
em todos os níveis e atividades da organização. Assim, 
as instituições que não conseguirem se adaptar 
rapidamente a essas necessidades podem ser 
martirizadas por um fracasso iminente. No que 
concerne ao andamento dos processos internos da 
Universidade do Estado do Pará, os encaminhamentos 
dos trâmites processuais não têm se mostrado 
eficientes nas inter-relações dos seus meios e seus 
fins, e fazem que a ação destes fique lenta, interferindo 
no funcionamento das atividades institucionais e, 
conseqüentemente, refletindo no desenvolvimento do 
ensino, da pesquisa e da extensão. Diante dessa 
realidade, o presente trabalho tem como objetivo 
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analisar através de estudos descritivos analíticos, a 
dinâmica processual no âmbito da reitoria da 
Universidade do Estado do Pará, visando apontar 
soluções inovadoras que torne o sistema processual 
eficiente e eficaz. A Universidade do Estado do Pará, 
onde vamos focalizar a pesquisa tem característica 
multicampi e conta na sua estrutura organizacional 
com cinco Campi na Capital e quatorze no interior do 
Estado, atuando nas áreas de Educação, Saúde e 
Tecnologia. Em razão dessa dimensão que ela 
apresenta, houve a necessidade de delimitarmos a 
pesquisa no âmbito da reitoria, situada na Trav. do Una, 
156, Bairro do Telégrafo, onde perpassam os maiores 
fluxos processuais inerentes á Universidade. A 
metodologia a ser utilizada consiste de coleta de 
dados, análise documental e entrevista, tendo como 
sujeitos da pesquisa gestores e técnicos envolvidos 
nos fluxos de processos executados no âmbito da 
Reitoria da UEPA. Levantamentos de dados 
estatísticos também serão necessários para se 
compreender o fluxo e o tempo que leva a tramitação 
dos processos administrativos de formas a atender 
seus objetivos em tempo hábil sem prejudicar o 
andamento das atividades da Universidade. Espera-se 
que com o resultado da pesquisa, haja melhorias 
permanentes na gestão pública, modernização 
tecnológica, políticas públicas melhores definidas e a 
incorporação de maior número de servidores 
envolvidos nos processos de mudanças, visando 
atendimento das necessidades de todas as partes 
interessadas, criando mecanismos e procedimentos 
mais flexíveis que respondam com rapidez e eficácia, 
garantindo os resultados a serem alcançados com 
qualidade.

Palavras-chaves: Trâmite processual, burocracia, 
Universidade do Estado do Pará.
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PRÁTICAS DE LEITURA
NO DOMÍNIO ACADÊMICO

1 Sueli Pinheiro da Silva

RESUMO

Discussões acerca de aspectos que envolvem a leitura 
têm freqüentado a agenda de programas de pesquisa e 
de políticas públicas para a educação. As críticas, 
quando dirigidas à escola, são, de modo geral, 
direcionadas à formação no ensino fundamental, 
sobretudo nos primeiros ciclos das séries iniciais. Mas 
o que tem sido feito e o que se tem discutido acerca da 
formação do leitor na universidade? Os resultados da 
chamada “crise de leitura” são divulgados nos mais 
diversos meios de comunicação, respaldados por 
avaliações de órgãos institucionais diversos, 
denunciando a situação da leitura no Brasil. Muito se 
tem mencionado a respeito das dificuldades 
relacionadas à leitura, como as de compreensão ou 
interpretação, nos níveis do ensino fundamental e 
médio. Seria então inevitável que isso refletisse no 
chamado nível superior.

ABSTRACT

Discussions concerning aspects that involve reading 
have been on the agenda list of research programs and 
public politics for education. The critics, when 
addressed to the school are, in general, addressed to 
the formation in the fundamental education, especially 
in the first cycles of the initial degrees. But what has 
been done and what has been discussed concerning 
the reader's formation in the university? The results of 
the so-called 'reading crisis' is published in the most 
several communication means, backed by several 
institutional organs evaluations, showing the reading 
situation in Brazil. The difficulties related to the reading 
have been mentioned a lot, as those of understanding 
or interpretation, in the primary  and secondary school 
teaching. Thus, this would be inevitable to reflect in the 
so-called high school education.  

A formação do leitor acadêmico, segundo Dauster 
(2002, p. 05), exige atitudes de estudo individual, de 
leitura silenciosa, práticas de pesquisas de referências, 
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técnicas de consulta, confronto entre textos, práticas 
de escrita formal. Ao investigar práticas de leitura do 
universitário na biblioteca, a autora observa as atitudes 
de interação lá situadas:

[...] nas salas de estudo das bibliotecas setoriais, 
usadas preferencialmente por pós-graduandos, 
as mesas podem ser ocupadas até por quatro 
pessoas, enquanto os que preferem o isolamento 
podem fazer uso das cabinas individuais. Aqui, 
também, insinuam-se outras sociabilidades: 
silenciosas trocas de textos, anotações, olhares, 
gestos e sussurros indicam por vezes, atitudes de 
colaboração intelectual.

Nela os usuários escrevem e praticam a leitura 
silenciosa que permitiria o desenvolvimento das 
aptidões intelectuais. Desta forma, a invenção do leitor 
acadêmico está associada à leitura como estudo e 
trabalho a partir de habilidades específicas que 
conduziriam à construção social e histórica de uma 
cultura de leitura.
Em relação ao incentivo às práticas de leitura na 
universidade, Carvalho (2002, p. 08) comenta:

[...] existem professores que tentam orientar 
individualmente os alunos em dificuldades para 
ler e escrever os gêneros de textos próprios da 
vida universitária: notas de aula, fichamentos, 
resumos, resenhas, artigos, relatórios, 
monografias, dissertações, teses etc.

Afirma ainda que um outro procedimento docente para 
garantir a leitura é a exigência da elaboração de 
“resumos”, “fichamentos” ou “resenhas”, bem como os 
chamados seminários ou pesquisas nos quais, a partir 
de um tema (geralmente oferecido pelo professor), o 
estudante deve fazer a leitura de textos a ele 
relacionados, organizar as informações e apresentá-
las aos colegas. De uma ou de outra forma, a leitura foi 
e continua sendo atividade indissociável da condição 
de estudante universitário.
No que se refere aos suportes em que se materializam 
os gêneros do meio acadêmico, a cultura da xerox que 
se instalou firmemente no ambiente universitário – e 
não apenas no Brasil – favoreceu a diversidade de 
leituras e tornou possível o acesso a material antes 
inacessível. Segundo Carvalho (2002, p.10), as 
fotocópias em si, como recurso material de 
aprendizagem, não são boas nem más, é preciso, no 

entanto, atentar para o fato de não utilizá-las 
excessivamente em detrimento dos livros, visto que 
pode dificultar a formação de um percurso de leitura 
integrado e coerente. Para Pavão (2002), o seu uso, 
em especial para o aluno de baixa renda, é o que 
viabiliza, minimamente, o acesso ao conhecimento na 
universidade. Para Santos (2002), este suporte permite 
às camadas populares, a realização das “cerimônias 
de apropriação.” 
Com vantagens e desvantagens , as fotocópias estão 
enraizadas nas práticas de leitura no ensino 
universitário, afetando-as significativamente. Para 
Dauster (2002, p.03), este suporte é quase (ou mais) 
tão lido quanto os livros, seja na sala de estudos 
coletivos, nos salões de leitura da biblioteca ou nos 
espaços abertos do campus destinados à leitura. A 
autora, ao refletir sobre quais significados e 
representações teria essa prática de ler fragmentos de 
obras, afirma que a quantidade de leitura exigida nos 
cursos universitários é grande, o volume de 
conhecimento acumulado chega a proporções 
inestimáveis, o tempo é cada vez mais curto e, na 
indiscutível impossibilidade de dar conta de tanta 
leitura, os fragmentos parecem ser o caminho do 
possível na tentativa de acessar conhecimentos 
teóricos no ambiente acadêmico.
Carvalho (2002) constatou, por meio de uma pesquisa-
ação realizada com alunas do curso de pedagogia da 
Uerj sobre a leitura de textos acadêmicos, que quanto à 
orientação do professor em relação às leituras de 
alunos universitários, a indicação bibliográfica é a 
forma mais utilizada, seguida da orientação acerca da 
forma como estruturar o trabalho e como apresentá-lo 
oralmente. 
Já Anne Marie Chartier (1999), pesquisando a leitura 
de futuros professores franceses, constatou que se 
trata de grandes leitores, pois lêem em média 2,5 livros 
por mês, mas se sentem inseguros em suas leituras: ao 
mesmo tempo acham que lhes falta tempo para ler e 
que perdem tempo lendo. “Com ou sem razão, muitos 
têm a sensação de que o proveito que tiram de suas 
leituras é pequeno, incerto e aleatório” (p. 89), o que 
configura uma auto-imagem negativa de leitor, neste 
caso, de um leitor que assumirá a função de professor.
A partir de pesquisa realizada com alunos de 
Pedagogia e sua relação com as práticas de leitura, 
Araújo e Bertolo (2005) apresentam dados que revelam 
que a maioria dos alunos (as) universitários (as) 
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freqüentemente lê revistas de informações dos mais 
variados gêneros. 
Pelos dados apresentados, a maioria dos (as) alunos 
(as) participantes da pesquisa navegam na Internet, 
embora uma parcela menor afirme nunca ter realizado 
tal feito. Trata-se de uma prática de leitura que vem 
crescendo significativamente no meio acadêmico e 
que, embora na maioria das vezes se dê em ambiente 
exterior ao meio acadêmico, faz parte dos recursos 
utilizados pelos graduandos para a realização de seus 
trabalhos acadêmicos.
Pavão (2002, p. 36), a partir de pesquisa realizada em 
uma mesma instituição com grupos distintos de alunos, 
os chamados “elite” (os de condição social privilegiada) 
e “bolsistas” (aqueles com dificuldades financeiras) 
afirma que, enquanto para aqueles a biblioteca pode 
ser também um espaço de gratuidade, para estes é um 
espaço de trabalho. Segundo a autora, o tempo parece 
ser uma categoria delimitadora de fronteiras importante 
no perfil desses leitores e de suas relações com a 
cultura escrita (p. 43). Para ela, a dimensão formadora 
da própria universidade na trajetória dos leitores foi 
uma importante categoria que surgiu nesta pesquisa, 
pois muitos alunos afirmaram ter “aprendido” ou 
“começado a ler de fato” na universidade. 
A esse propósito, Oswald (1999, apud Pavão, 2002, p. 
44) afirma que a institucionalização da aprendizagem 
da leitura, projeto que veio à tona no âmbito da 
modernidade, não supõe, necessariamente, a 
formação do leitor, considerando as concepções e 
abordagens dessa prática: a de que se trata da 
decodificação de símbolos gráficos desvinculada das 
práticas sociais. 
O levantamento que propusemos visou explicitar 
determinados modos com que o tema da leitura no 
ensino superior é tratado pela pesquisa acadêmica e 
fomentar reflexões acerca do lugar que as atuais 
práticas leitoras ocupam na formação acadêmica.
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RESUMO

Uma pesquisa baseada nos hábitos alimentares de 
crianças entre 10 a 12 anos, é de grande relevância, 
afinal esta é a idade em que se podem analisar os 
hábitos, que possivelmente, serão adotados por toda 
adolescência e fase adulta. Diante disso, o presente 
estudo objetivou levantar e comparar dados sobre os 
hábitos alimentares entre alunos de 10 a 12 anos de 
escolas pública e privada, assim podendo chegar às 
diferenças sutis entre seus hábitos e costumes. O 
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estudo foi realizado em duas escolas, Escola Estadual 
de Ensino Fundamental Tiradentes I e Sistema de 
Ensino Elite, sendo uma pública e outra privada, em 
março de 2007. Foram selecionados 60 alunos de 
ambos os sexos, na faixa etária de 10 a 12 anos. A 
análise foi feita através da aplicação de questionários 
variando entre perguntas abertas e fechadas, 
objetivando conhecer a freqüência alimentar destas 
crianças, o número de refeições diárias feitas por elas, 
alguns hábitos específicos de seus pais e a preferência 
por refeições ou lanches nos horários principais de 
alimentação. O resultado referente ao número de 
refeições ao dia, na escola pública, mostra que 16,3% 
fazem 3 refeições; 39,6% fazem 4 e 44,1% fazem 5 ou 
mais. Na escola particular, 7% fazem 3 refeições; 
21,4% fazem 4 e 71,6% fazem 5 ou mais. A preferência 
entre lanche ou refeição é de 42,8% e 57,2% 
respectivamente na escola pública e privada. Na 
analise da freqüência alimentar, a escola pública tem 
um consumo de 23,2% de carne bovina, 42,5% 
consomem carne de ave e 53,6% comem carne de 
peixe. Frutas e verduras há um consumo, 
respectivamente, de 52,3% e 46,3% . O consumo de 
leite e derivados é de 26,8% e 51,2% alega consumir. O 
consumo de doce é de 51,2% enquanto os de salgados 
são de 14,2% e 54,7% consomem este alimento. O 
consumo de suco e de refrigerante é 56,1% e 35,7%, 
respectivamente. Na particular o consumo de carne 
bovina é de 35,2%, carne de ave de 49,9% e de carne 
de peixe de 41,1% . Nas frutas e verduras há um 
consumo de 58,8% e 29,1% respectivamente. O 
consumo de leite e derivados é de 77,7%. O consumo 
de doce é de 52,9% enquanto o de salgado é de 58,8%. 
O consumo de suco e refrigerante é 94,1% e 47%, 
respectivamente. Os resultados revelaram que, há um 
consumo elevado de verduras em geral pelas crianças 
de escola pública, já na particular este numero é muito 
inferior. Porém, é alarmante a baixa freqüência do 
consumo de leite e derivados das crianças de escola 
pública. Há também um consumo muito elevado de 
salgados e refrigerante por ambas as partes. Após a 
análise quantitativa e qualitativa do consumo alimentar, 
pode-se afirmar que a alimentação destas crianças não 
é equilibrada e não esta dentro dos padrões 
recomendados. Desta forma, visto ser uma população 
na idade chave para tornarem-se adolescentes e 
adultos com saúde ou não, deve-se intervir 
precocemente, visando uma qualidade de vida futura. 

PALAVRAS-CHAVE: Hábitos Alimentares. Crianças. 
Freqüência Alimentar. Escolas Público e Privada.
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RESUMO

A educação sexual constitui um dos temas transversais 
propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN/MEC). É um assunto polêmico, que envolve 
questões de foro íntimo, mas a escola tem o dever de 
orientar os alunos e esclarecer suas dúvidas a esse 
respeito. Aids, métodos contraceptivos, Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e a descoberta do 
próprio corpo e da sexualidade são questões a serem 
a b o r d a d a s  e m  s a l a  d e  a u l a   
(www.crmariocovas.sp.gov.br/eds_l.php?t=001). 
Diante disso, o presente estudo teve por objetivo 
levantar dados sobre o nível de informação e diálogos 
que os alunos compartilham a respeito  da sexualidade 
na escola pública de ensino na cidade de Belém do 
Pará. Realizou-se, uma entrevista com professores de 
ensino fundamental (5ª à 8ª série) e uma elaboração de 
questionários por seus alunos, na Escola Estadual 
Presidente Costa e Silva, em abril de 2007. Foram 
selecionados 20 alunos, sendo cinco de cada série, aos 
quais responderam questionários contendo, quatro 
questões objetivas e uma subjetiva referente ao tema 
educação sexual. Foram selecionados 5 professores, 
para se submeter à entrevista contendo, sete 
perguntas subjetivas referente à discussão do tema na 
escola em que trabalham. Dentre os alunos, 95% 
apontavam a respostas negativas acerca da 
abordagem do tema sexualidade na sua escola e 85% 
não possuem orientação com os pais. A respeito da 
informação sobre o tema sexualidade, 65% dos alunos 
não possuem nenhum tipo de conhecimento sobre os 

1Universidade do Estado do Pará – Graduandos – kennedy.ramos@bol.com.br
2Universidade Federal do Pará – Graduandos – cissavilhena@yahoo.com.br
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métodos contraceptivos e outras formas de prevenção. 
Na entrevista com os professores, todos relataram que 
não existe nenhum projeto para tratar a respeito do 
tema, sendo que em sala de aula 90% dos professores 
sentem-se constrangidos em abordar o assunto 
“Educação Sexual” e quando abordam, somando com 
a carência de recursos, é de forma muito superficial. Os 
resultados revelaram que, apesar do tema Educação 
Sexual possuir uma relevante importância como 
requisito informativo, ajudando os alunos a superarem 
suas dúvidas, podemos concluir que, tanto as escolas 
como as famílias não suprem esta necessidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Sexual, Alunos, 
Sistema Público de Ensino, Temas Transversais,

O TUTOR EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA:
UM ESTUDO SOBRE A PRÁTICA NO 
CURSO (PROGESTÃO) BELÉM 2006

Adriana Mansour Cardins 1 - UEPA

RESUMO

Este trabalho, com a temática EDUCAÇÃO À 
DISTÂNCIA: um estudo sobre a prática do tutor no 
curso de capacitação para gestores escolares 
(PROGESTÃO). Objetivou em analisar a prática 
pedagógica do professor tutor, partindo das seguintes 
questões: representações dos tutores sobre suas 
funções, técnicas utilizadas e dificuldades encontradas 
em suas práticas no programa de aperfeiçoamento 
para gestores escolares (PROGESTÃO). O referido 
projeto é um programa de abrangência Nacional, foi 
idealizado, em 2001, pelo Conselho de Secretários de 
Educação (CONSED), onde teve a colaboração da 
Fundação Roberto Marinho, Fundação FORD, e da 
Universidad Nacional de Educación a Distancia – 
UNED. A finalidade do projeto é contribuir na 
construção de escolas públicas mais democráticas, 
focando no sucesso do aluno, para isso partiram para o 
aperfeiçoamento do Gestor das escolas públicas. 
Atualmente, o programa encontra-se na 4ª edição. No 
Pará, o programa foi assumido pela Secretaria de 
Educação (SEDUC), está ficou responsável pelo 
espaço físico, coordenação geral, pelo Grupo Especial 
de trabalho (GET), os quais atuariam como 

multiplicadores do Programa, além de um corpo de 
tutores, que seriam responsáveis pela conduta dos 
grupos de alunos cursistas. O curso é realizado a 
distância, com um encontro por mês de oito horas para 
tirar dúvidas, resolver exercícios e fazer avaliações, os 
encontros a distancia são processados via E-mail e por 
telefone. O curso tem duração total de nove meses. Em 
relação ao contexto do PROGESTÃO, consideramos 
de suma importância a participação efetiva do 
professor tutor, para que o projeto tenha rendimento 
favorável. Por isso, produzimos uma pesquisa de 
caráter investigativo no programa de formação 
continuada para gestores das escolas públicas do Pará 
(PROGESTÃO), por entendermos que o programa 
trata-se de uma novidade no campo da educação, 
Além disto, destacamos a problemática na formação 
continuada que se coloca hoje como desafio a ser 
considerado por todos os ramos do saber e 
profissionais. Logo, as Universidades não podem 
prescindir desta abordagem em seu cotidiano. O 
trabalho foi dividido em três capítulos, a saber: (1) 
referencial teórico, (2) metodologia e (3) análises de 
dados. A metodologia adotada foi o estudo de caso 
descritivo, tendo abordagem qualitativa. A entrevista 
semi - estruturada foi à técnica utilizada, por ser uma 
técnica que privilegia o entrevistado, deixando o 
mesmo a vontade para repassar as informações, no 
momento da entrevista. Entrevistamos 50% dos 
tutores, que atuaram no programa. As entrevistas 
ocorreram na SEDUC e na escola Visconde de Souza 
Franco. Os resultados apontaram para necessidade de 
fazer uma análise no sentido de elucidar equívocos 
reservados ao papel do professor- tutor. Torna-se 
interessante avaliar as dimensões educativa, 
tecnológica e comunicativa em relação ao 
protagonismo, que assumem os docentes implicados 
na organização do trabalho pedagógicas do 
PROGESTÃO. 

Palavra chave: Capacitação. Tutoria. Educação à 
distância. Progestão.
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ABSTRACT

This work, with the thematic Long-distance 
EDUCATION: a study on the practical one of the tutor in 
the course of qualification for pertaining to school 
managers (PROGESTÃO). It objectified in analyzing 
practical the pedagogical one of the tutorial professor, 
leaving of the following questions: used representations 
of the tutors on its functions, techniques and difficulties 
found in its practical in the program of perfectioning for 
pertaining to school managers (PROGESTÃO). The 
related project is a program of National abrangência, 
was idealized, in 2001, for the Advice of Secretaries of 
Educação (CONSED), where it had the contribution of 
the Foundation Robert Marinho, Foundation FORD, 
and of the Universidad Nacional de Educación 
Distancia - UNED. The purpose of the project is to 
contribute in the construction of more democratic public 
schools, focando in the success of the pupil, for this had 
left for the perfectioning of the Manager of the public 
schools. Currently, the program meets in 4ª edition. In 
Pará, the program was assumed by the Secretariat of 
Educação (SEDUC), is was responsible for the physical 
space, general coordination, for the Special Group of 
work (GET), which would act as multiplying of the 
Program, beyond a body of tutors, who would be 
responsible for the behavior of the groups of cursistas 
pupils. The course is carried through in the distance, 
with a meeting for month of eight hours to take off 
doubts, to decide exercises and to make evaluations, 
the meeting the distancia are processed way email and 
for telephone. The course has total duration of nine 
months. In relation to the context of PROGESTÃO, we 
consider of utmost importance the participation 
accomplishes of the tutorial professor, so that the 
project has favorable income. Therefore, we produce a 
research of investigativo character in the program of 
formation continued for managers of the public schools 
of Pará (PROGESTÃO), for understanding that the 
program is about a newness in the field of the 
education, Moreover, we detach problematic in the 
continued formation that if places today as challenge to 
be considered by all the branches of knowing and the 
professionals. Soon, the Universities cannot do without 
this boarding in its daily one. The work was divided in 
three chapters, namely: (1) theoretical referencial, (2) 
methodology and (3) analyses of data. The adopted 

methodology was the study of descriptive case, having 
qualitative boarding. The half interview - structuralized it 
was to the used technique, for being one technique that 
privileges the interviewed one, leaving the same the will 
to repass the information, at the moment of the 
interview. We interview 50% of the tutors, who had 
acted in the program. The interviews had occurred in 
the SEDUC and the Visconde school de Souza Franco. 
The results had pointed with respect to necessity to 
make an analysis in the direction to elucidate private 
mistakes to the paper of the tutorial professor. One 
becomes interesting to evaluate the dimensions 
educative, technological and comunicativa in relation to 
protagonism, that the professors implied in the 
pedagogical organization of the work of PROGESTÃO 
assume.
 
Word key: Qualification. Guardianship.  Long-distance 
education. Progestão.
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RESUMO

Introdução: A educação em saúde abordando o tema 
DST/HIV-Aids em instituições fechadas constitui um 
dos temas transversais e polêmicos que envolvem 
questões de foro íntimo. Ainda mais se tratando de 
menores infratores. Na atualidade, observa-se entre os 
adolescentes, o aumento da incidência das doenças 
sexualmente transmissíveis (DST) e do número de 
parceiros; a diminuição da idade inicial das relações 
sexuais e a ausência do uso de preservativos. Segundo 
o Ministério da Saúde, 95% dos contaminados pelo 
HIV-Aids, estão em idade produtiva, ou seja, de 15 a 49 
anos. Objetivo: Visando reduzir a incidência das DST 
e a vulnerabilidade ao HIV na população adolescente. 
O presente trabalho teve como objetivo sensibilizar os 
adolescentes recebendo medidas sócio-educativas na 
Fundação da Criança e do Adolescente do Pará 
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(FUNCAP), no período de 06 de fevereiro a 31 de 
agosto de 2007, quanto à necessidade da prevenção 
das DST/HIV-Aids e do uso de preservativos. 
Metodologia: Utilizou-se uma entrevista direta com 25 
adolescentes, dos quais somente 15 foram 
selecionados, tendo como critério de inclusão aqueles 
que desejassem participar e cooperar com o 
desenvolvimento dessa ação de educação à saúde e à 
cidadania. Os assuntos foram abordados através de 
interações expositivo-explicativas entre os facilitadores 
e atores, fazendo-se uso de recursos como 
apresentação de filmes, depoimentos áudios-visuais e 
de profissionais da saúde. Dinâmicas em grupo, 
recreações e atividades lúdicas e construtivas, também 
foram praticadas. Foram realizadas ainda entrevistas 
individuais e coletivas, espontâneas e programadas, 
levantando-se questionamentos do grau de satisfação, 
en tend imen to ,  compreensão ,  adequação ,  
confiabil idade e segurança com as ações 
desenvolvidas. Resultados: Avaliou-se que apenas 
30% dos adolescentes assistidos pelo projeto 
afirmaram gostar de usar camisinha durante o ato 
sexual. No entanto, quando indagados quanto ao uso 
nas últimas relações, a resposta negativa predominou 
com margem de 100%. Apesar desses resultados, 
todos os adolescentes reconheceram a importância do 
uso para a prevenção de DST/HIV-Aids e da gravidez. 
Quando questionados sobre a capacidade de 
reconhecer uma possível DST os índice caem para 
90%. Em relação ao uso de drogas, as quais 
contribuem para disseminação das DST, apenas 20% 
relataram não conhecer os riscos. Observou-se que 
100% dos integrantes afirmaram terem adquirido 
alguma informação sobre o tema em questão e 
relataram à capacidade de atuar como multiplicadores 
de informações. Sendo que os mesmos gostaram; 
acharam importante; e participariam novamente deste 
tipo de iniciativa, uma vez que sua participação nesta 
ação lhe ajudou no processo de ressocialização. 
Conclusão: Conseguiu-se vencer a desinformação, o 
preconceito e a discriminação que envolve o tema, bem 
como perceber a sexualidade como elemento presente 
no processo de educação que conduz a uma 
reconstrução dos valores éticos e morais dos seres 
humanos. Com isso, as atividades realizadas 
possibilitaram o desenvolvimento da formação de 
multiplicadores, contribuindo com resultados positivos 
quanto à tomada de consciência do público favorecido, 

exercitando a subjetividade e ampliando a formação 
numa visão crítica frente à realidade social.

Descritores: Adolescência; Doenças Sexualmente 
Transmissíveis; Multiplicador; Prevenção.
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O município de Igarapé-Miri, parte da mesorregião do 
nordeste paraense e micro região de Cametá, assim 
como muitas outras realidades da Amazônia, 
oportunamente, tem sido cenário da aparição de 
múltiplas experiências de educação alternativa 
(sobretudo pós-80), ao que nos serve o seu aqui 
chamado viés popular. Fenômenos que, por vezes, 
involuntariamente, justificam-se no que lembram os 
Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN’s, do 
Ministério da Educação: “o fundamento da sociedade 
democrática é a constituição e o reconhecimento de 
sujeitos de direitos”. Ou seja, “quem tem direito a ter 
direitos”. Nesse sentido, a extensão do processo 
educacional, dadas às conjunturas atuais, precisa se 
equipar de novas vestes; sistematizar os anseios do 
povo. Produzir e socializar conhecimentos, teorizando 
a partir de experiências socialmente experimentadas, à 
revelia do oposto. Contudo, importa que pensemos 
qual educação promover, promover como, em quais 
circunstâncias, com que ferramentas, a partir de que 
alicerces e ambientes? Em função de tais 
pressupostos e das possibilidades de crescimento 
local, via convergências academia-sociedade, o I 
Fórum Miriense sobre Educação Popular e 
Desenvolvimento Social na Amazônia, a priori, nasceu 
do interesse de integração de acadêmicos da 
Universidade do Estado do Pará com acúmulos 
socioculturais ali instalados, para se tornar agente de 
mediação junto aos processos empíricos então 
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auferidos. Seus objetivos materializaram-se à medida 
que nos permitiram, por meio dum debate 
programático, a articulação sistêmica de estudantes da 
UEPA com lideranças, movimentos e demandas 
sociais em Igarapé-Miri, haja vista o aprimoramento 
das citadas expressões e a produção de outros 
saberes, fomentando o crescimento integral (e 
integrado) das comunidades em foco. Sob uma 
segunda lógica e pretensão o Projeto (aprovado na 
chamada 2007 do Campus Avançado da UEPA) 
oportunizou-se pelo estímulo aos debates, exposições 
e “julgamentos” de processos ligados aos contextos da 
Educação [Popular], aqui entendida como sustentáculo 
possível para o bom desempenho dos atores 
mirienses. Ao que tange a pedagogia, primou-se pelos 
ambientes Amazônicos, em face dos insumos 
conceituais e experimentos. Assim concebido, o Fórum 
esteve pautado no tripé estudo/debate/articulação: 
durante uma semana, desdobraram-se painéis, 
oficinas/minicursos e plenários, com a participação de 
estudantes, professores e lideranças locais, dentre 
outros. A partir de então, ensaiamos a construção de 
agendas comuns, em cujo centro se visualiza a 
sociedade organizada e, no apoio, os acadêmicos/as 
academias.
Em se tratando de resultados são notórios os reflexos 
positivos então obtidos, quer seja pela participação 
articulada de indivíduos e atores institucionais, quer 
pelos produtos decorrentes dos intercâmbios de 
saberes ou, ainda, pelos subsídios deixados às 
práticas educativas correntes no Miri. Não obstante, é 
salutar perceber o quanto foram emponderadas 
inúmeras organizações, comunidades e/ou classes em 
seus planejamentos estratégicos, dos vestibulares à 
atividade docente local, entre outros. Outrossim, 
importa que mencionemos um fato singular: é 
admissível que o primeiro ganho desta intervenção 
repouse na atitude de estarmos juntos à comunidade 
miriense, auxiliando-a e com ela aprendendo, 

¹Acadêmica do Curso de Tecnologia Agroindustrial, pela Universidade do Estado 
do Pará, Núcleo de Cametá; ²Acadêmico do Curso de Licenciatura Plena em 
Ciências Naturais (Química), pela Universidade do Estado do Pará, Núcleo de 
Cametá; ³Acadêmico do Curso de Licenciatura Plena em Letras (Língua 
Portuguesa), pela Universidade do Estado do Pará, Núcleo Universitário de 
Paragominas; 4Estudante de Especialização em Estudos Lingüísticos e Análise 
Literária, pela Universidade do Estado do Pará/CCSE-Belém; 5Acadêmica do 
Curso de Licenciatura Plena em Matemática, pela Universidade do Estado do Pará, 
Núcleo de Paragominas.

enquanto  academia .  Cent ro  p rodu to r  de  
conhecimentos que necessita fazer pesquisa e 
extensão, compreendendo as experiências empíricas 
para teorizar de modo coerente e aceitável. De certo, 
este foi o maior dos legados que o Evento deixou.

P a l a v r a s - c h a v e :  E d u c a ç ã o .  P o p u l a r .  
Desenvolvimento.
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RESUMO

A história do Curso de Graduação em Enfermagem 
iniciou em 1944 e, durante décadas, procuramos 
descrevê-la até o ano de 1994. Este Curso sempre 
sofreu histórica influência da política local, além de ter 
tido grandes avanços históricos em suas diversas 
áreas de atuação, formando profissionais capazes de 
atender as necessidades de saúde da população. Vale 
lembrar que nesse intervalo, o referido Curso teve de 
se adaptar às mudanças curriculares, atendendo à 
legislação do ensino vigente. Neste trabalho 
objetivamos descrever a história do Curso de 
Graduação de Enfermagem da Escola de Enfermagem 
Magalhães Barata/Universidade do Estado do Pará. 
Usamos como metodologia, a pesquisa documental 
referida por Gil (2002), onde nos utilizamos de 
materiais que não receberam ainda um tratamento 
analítico ou que ainda podem ser reelaborados 
conforme os objetos da pesquisa, os quais foram 
chamados de documentos de primeira mão. Como 
resultado alcançado constatamos que o Curso de 
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Enfermagem da Escola Magalhães Barata já existia 
quando a Universidade do Estado do Pará foi criada, 
sendo o mais antigo desta Universidade. Em 1944 o 
Coronel Joaquim de Magalhães Cardoso Barata, 
Interventor Federal do Estado, editou o Decreto n° 174, 
de 10 de novembro de 1944, criando a Escola de 
Enfermagem do Pará, e posteriormente, mudou a 
denominação para Escola de Enfermagem Magalhães 
Barata, em homenagem àquele estadista-Decreto 181, 
de 23 de novembro de 1944. A 1ª turma formada, da 
Escola de Enfermagem Magalhães Barata, graduou-se 
em 1949, que passou a constituir o corpo docente desta 
Instituição, e de 1951 a 1972 houve o Curso de Auxiliar 
de Enfermagem. Em 1960, Decreto 5.300/1966, 
integrou-se à estrutura da Fundação Educacional 
Estado do Pará e, em 1990, Decreto nº 6753, criou-se a 
Universidade do Estado do Pará – UEPA, onde a 
Escola de Enfermagem Magalhães Barata passara a 
constitui em sua estrutura, o Curso de Graduação em 
Enfermagem e Obstetrícia, do Instituto de Ciências da 
Saúde. Neste momento foi interiorizado o Curso de 
Enfermagem nos municípios de Marabá, Altamira, 
Paragominas e Conceição do Araguaia. Concluímos 
que diante da historicidade do Curso de Enfermagem, 
da Escola de Enfermagem Magalhães Barata/UEPA, 
por décadas, podemos verificar que esta Instituição de 
Ensino representa uma grande contribuição para a 
Enfermagem Brasileira.

PALAVRAS CHAVE: Historia, Política, Graduação, 
Enfermagem.

O PERFIL DO FISIOTERAPEUTA 
EGRESSO DA UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ NO PERÍODO
DE 1996 A 2004.

Autores: André Carlos de Oliveira Rocha 
Ápio Ricardo Nazareth Dias 

O fisioterapeuta atual não pode se restringir a um mero 
reabilitador, precisa tornar-se um profissional de saúde 
voltado para a prevenção, promoção e recuperação da 
saúde. A Universidade do Estado do Pará (UEPA) 
formou 253 egressos, entre os anos de 1996 e 2004, 

RESUMO

sendo entrevistados 99 para este estudo, objetivando 
traçar o perfil do egresso neste período. Os 
entrevistados  foram divididos em três grupos: grupo I 
(1996 a 1998), grupo II (1999 a 2001) e grupo III (2002 a 
2004), tendo seus dados coletados através de 
questionário, referente a dados pessoais, educacionais 
e profissionais. O profissional egresso da UEPA do 
grupo I, predominantemente, atua na área da 
Fisioterapia, recebe acima de 7 salários mínimos, 
realizou estágio extracurricular, não realizou atividades 
d e  p e s q u i s a - e x t e n s ã o - m o n i t o r i a ,  p o s s u i  
especialização, trabalha na atenção pública e privada, 
atua em traumato-ortopedia, neurofuncional e 
pneumofuncional nos níveis de atenção à saúde 
t e r c i á r i o  e  s e c u n d á r i o .  D o  g r u p o  I I ,  
predominantemente, atua na área da Fisioterapia, com 
renda mensal de 4 a 6 salários mínimos, realizou 
estágio extracurricular, não realizou atividades de 
pesquisa-extensão-monitoria, possui especialização, 
trabalha na atenção privada, atua em traumato-
ortopedia, neurofuncional e pneumofuncional nos três 
níveis de atenção a saúde. Do grupo III, 
predominantemente, atua na área da Fisioterapia, com 
renda mensal de até 6 salários mínimos, realizou 
estágio extracurricular, atividades de pesquisa ou 
extensão, possui especialização ou está se 
especializando, trabalha na atenção privada, atua em 
traumato-ortopedia e neurofuncional nos níveis 
secundário e terciário de atenção a saúde. Sendo 
necessárias mais pesquisas, devido a pouca produção 
científica sobre o tema. Unitermos: 1. Fisioterapia; 2. 
Área de Atuação Profissional; 3. Prática Profissional; 4. 
Perfil prfissional.

1Fisioterapeuta, graduado pela Universidade do Estado do Pará. Estudante de 
Espec ia l i zação  em Mov imen tos  Soc ia i s  pe la  UEPA.  E -ma i l :  
mst_andre@yahoo.com.br
2Fisioterapeuta, graduado pela Universidade do Estado do Pará E-mail: 
apiodias@yahoo.com.br
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
HUMANIZADA À GESTANTE COM 
RUBÉOLA

Adriana Cristina Machado Cordeiro
Débora Teruko da Silva Kajitani

Fabíola Eteile Souza Lopes
Nandara Celana Negreiros Martins 

RESUMO

A rubéola é uma doença exantemática aguda, 
contagiosa, de etiologia viral,  que ocorre 
predominantemente na infância e adolescência. 
Quando acomete gestantes, particularmente no 
primeiro trimestre da gestação, a rubéola pode 
ocasionar abortos, natimortos ou a Síndrome da 
Rubéola Congênita (SRC), que se caracteriza por 
malformações congênitas. Para prestar uma 
assistência humanizada para essa gestante a 
enfermagem deve, primeiramente, realizar anamnese 
para investigar se a gestante já contraiu a doença 
(antes do início da gestação). Também deve solicitar 
sorologia para rubéola para todas as gestantes que 
iniciam o pré-natal. Caso a gestante seja suscetível no 
início da gestação, deve-se repetir a sorologia em torno 
da 14ª semana de gestação, para verificar se não 
houve soroconversão no primeiro trimestre de 
gestação. Também se repete a sorologia em casos de 
contato ou quadro clínico suspeito. Em casos de 
suscetibilidade na segunda sorologia, realizar 
vacinação no puerpério.Além disso, a enfermagem 
deve orientar dieta balanceada, rica em vitamina A, 
complexo B e vitamina C. Diante de um quadro 
diagnosticado de rubéola, a enfermagem deve realizar 
tratamento paliativo. Caso a rubéola seja 
diagnosticada até os primeiros seis dias após a 
expos ição ao v í rus ,  deve-se admin is t ra r  
imunoglobulinas para evitar os potenciais efeitos 
teratogênicos fetais. Além disso, deve-se realizar ultra-
sonografia, biópsia de vilo corial, amniocentese ou 
cordocentese, para detectar se o feto foi infectado pelo 
vírus. A enfermagem também tem como função 
orientar a gestante e a família sobre os riscos de 
anomalias fetais, mínimos a partir da 12ª semana de 
gestação, para que não decidam por um aborto 
desnecessário. Deve explicar-lhes que com a evolução 
da gestação, se surgirem anomalias, elas serão 

detectadas através de exames, e caso seja necessário 
provoca-se o abortamento. Para detectar possíveis 
anomalias fetais, surgidas com a evolução da gravidez, 
deve-se realizar ultra-sonografia periodicamente. Em 
caso de abortamento, encaminhar a paciente ao 
psicólogo, se necessário. Em caso confirmado de 
rubéola a gestante deve ficar isolada para evitar a 
transmissão da patologia. A via de parto deve ser de 
indicação obstétrica. O neonatologista deve ser 
avisado que a criança possivelmente está infectada, 
para que ele tome as providências necessárias. Deve-
se colher sangue do cordão umbilical para realização 
de sorologia para rubéola (caso não tenha sido 
realizada).

ALÉM DO SILÊNCIO: POLÍTICAS DE 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO ALUNO 
SURDO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BELÉM

Marcia Valéria de Melo e Silva Rolo 

O Censo escolar de 2006 (MEC) apontou que dentre os 
quase 170 milhões de brasileiros, cerca de 24.600 mil 
possuem alguma deficiência, sendo que dentre esses 
sujeitos 69.420 são surdo (e/ou deficientes auditivos) 
matriculados em escolas/classes especiais ou escolas 
regulares e classe comuns. O Pará, conforme o Censo 
Escolar 2004, é o Estado da região Norte com maior 
número de portadores de necessidades especiais. São 
9.008 alunos que estudam em escolas especializadas 
e outros 1.903 em classe comuns. Cerca de 4.900 
estão  na educação fundamental, 6.838 em escolas 
públicas e 1.920 têm necessidades auditivas. A 
presente pesquisa pretende investigar as políticas de 
Educação Inclusiva para  surdos no Pará: saber como 
a mesma vem sendo desenvolvidas pela Secretaria 
Executiva de Educação do Estado do Pará e de como 
está se dando a inclusão dos deficientes auditivos nas 
escolas públicas estaduais da Região Metropolitana da 
Capital; como as Instituições Públicas de Ensino 
Superior estão formando professores para trabalhar a 
educação inclusiva dos surdos e, como os alunos 
incluídos em escolas regulares e classes comuns estão 
tendo a sua  educação. Serão utilizados estudos 
bibliográficos e documentais, levantamento 
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estatísticos oficiais, estudo na EUPA  e análise de três 
escolas, de bairros diferentes, da Região Metropolitana 
de Belém, onde estejam integrados alunos surdos. 
Dessa forma, a pesquisa espera registrar como vem se 
dando e quais estão sendo as dificuldades de tal  
política no cotidiano das escolas e de como melhor 
poderá responder as diversidades dos alunos. Em 
síntese, será uma abordagem humanística, 
democrática, procurando perceber os sujeitos e suas 
singularidades, tendo como objetivos o crescimento, a 
satisfação pessoal e a inserção social de todos.

Palavras-chaves: Educação Inclusiva, surdo, políticas 
públicas
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AS FIGURAS DE LINGUAGEM NA TEORIA DO CAOS

ERICK MATHEUS VIEIRA; UEPA 

RESUMO

Este  a r t i go  tem por  f i na l i dade  resga ta r  
et imologicamente a mul t id imensional idade 
significativa do termo caos. Em um segundo momento, 
analisar a interdisciplinaridade da Teoria do Caos em 
diversos ramos da ciência e da arte. No entanto, 
centrar-me-ei nas figuras de linguagem e suas 
respectivas funções imprescindíveis para a 
compreensão e propagação da teoria.
 
PALAVRAS-CHAVE: Teoria do Caos, Figuras de 
Linguagem, Interdisciplinaridade. 

ABSTRACT

This article has for purpose etimologicamente to rescue 
the significant multidimensionalidade of the term chaos. 
At as a moment, to analyze the interdisciplinaridade of 
the Theory of the Chaos in diverse branches of science 
and the art. However, I will center in the figures of 
language and its respective essential functions for the 
understanding and propagation of the theory.

KEY-WORD: Theory of the Chaos, Language 
illustration, Interdisciplinary.

UM RESGATE EPISTEMOLÓGICO DO TERMO 
CAOS EM DIFERENTES CULTURAS E ÉPOCAS

Na mitologia grega, o Caos era considerado o estado 
não organizado, ou o nada, de onde todas as coisas 
surgiram. No princípio era o caos. Caos, em grego 
Xáos (Kháos), do verbo XaíEiv (khaíein), abrir-se, 
entreabrir-se, significa abismo insondável. Ou seja, um 
vazio insondável.

Na cosmogonia egípcio caos primitivo parece ter sido 
Nun, pai dos deuses do Sol, dos homens e de todas 
as coisas, concebidas como a água original, da qual 
sairia o próprio Ré, deus que é maior e mais poderoso 
do que seu criador.
Na tradição chinesa, o caos é o espaço homogêneo, 
anterior à divisão em quatro horizontes, que equivale 
à fundação do mundo. Esta divisão marca a 
passagem ao diferenciado e a possibilidade da 
orientação. É a base de toda organização do cosmo. 
Estar desorientado significa entrar no caos. 
O caos celta é representado simbolicamente pelos 
Fomóirés, mas que, contrariamente a todas as outras 
raças do país, são estáveis na Irlanda, onde jamais 
foram imigrantes: são os verdadeiros autóctones. 
Entretanto, a vida e a ciência surgiram do caos e 
Delbaeth, é o pai dos deuses e dos Fomóires ao 
mesmo tempo. 
A expressão hebraica tohu wa bohu significa a 
desordem e o vazio. Trata-se do caos primordial, 
anterior à criação do mundo. É apenas um nada, 
palco vil para o poder do Criador.
Na antiguidade greco-romana, o caos é a 
personificação do vazio primordial, anterior à criação, 
ao tempo em que a ordem não havia sido imposta aos 
elementos do mundo. 
O caos é retratado na literatura desde a antiguidade, 
mesmo antes de Cristo, Ovídio havia descrito o 
quanto o caos impregnado na nossa cultura e 
formação biológica. Nas traduções de Bocage. Na 
Idade Moderna, os olhares são distintos, Milton é 
voltado para a concepção judaica enquanto Erasmo 
para a noção grega.
Na nossa contemporaneidade o termo caos ganhou 
amplitude e utilidade nas áreas do conhecimento, 
sobretudo a área de exatas (física e matemática), a 
geometria fractal de Mandelblot nos mostra que a 
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complexidade das formas nem sempre são 
representadas em desenhos por ter detalhes 
principalmente nas bordas.

A INTERDISCIPLINARIDADE DA/NA TEORIA DO 
CAOS

Um dos fatores que pressupõe singularidade a Teoria 
do Caos é o fato de ela estar presente em diferentes 
segmentos do conhecimento científico e nas vertentes 
da arte. (GLEICK, 1991, 05), “O caos rompe as 
fronteiras que separam as disciplinas científicas. Por 
ser uma ciência da natureza global dos sistemas, 
reuniu pensadores de campos que estavam 
separados”.
O fato de termos um novo olhar para a física irá 
conseqüentemente interferir em todos os ramos da 
ciência. O caos trouxe nova forma de trabalhar com os 
movimentos, espaço e tempo.

É por isso que, quando se leva em consideração o 
caos, pode-se falar de uma reformulação das leis 
da natureza. O que está em jogo é de importância 
primordial. (PRIGOGINE, 2002, p.12).

Nas décadas de 60 e 70, com novas formas a análise, 
os primeiros atratores fizeram surgir uma nova 
geometria denominada de “fractal”, sendo produzida 
de maneira independente e inconsciente contribuindo 
para alicerçar a teoria do caos. Mandelbrot na década 
de sessenta tinha um olhar voltado para a natureza e a 
complexidade da mesma e afirma. Desta maneira, a 
humanidade passou a contemplar o periférico e a 
valorizá-la como relevante e integrante do todo, cujas 
novas formas geralmente são multicoloridas.
Com a utilização do caos, outros fatores, seres ínfimos 
como as bactérias, as nuvens, o surgimento da vida e a 
morte, e uma atenção maior no controle da saúde do 
corpo humano estudando a voz, as epidemias, a 
respiração, os batimentos cardíacos, etc.
A Teoria do caos está nas telas. A descoberta foi feita 
pelo físico americano Richard Taylor que analisou as 
obras do pintor americano Jackson Pollock em um 
computador. As obras do Pollock produzidas de forma 
caótica, tanto o seu método de pintar (mistura de tintas 
com outros materiais, a posição da tela), quanto o 
estado psicológico do artista, trazem à tona os fractais 
nas pinturas.

A poesia é o que há de mais transcendental quando 
falamos da riqueza existente nas palavras, haja vista, 
que desde a antiguidade os poetas recorrem à poesia 
para oferecer sua subjetividade na escrita e através 
das figuras de linguagem expressar a inspiração 
absorvida da natureza. De acordo o poema:

Inexiste horror no mundo a contrapelo
Da fria crueldade desse Sol de gelo
E dessa imensa noite de Caos ancestral;
(BAUDELAIRE, 2003, p.63).

A “ordem na desordem e desordem na ordem” é a 
concepção sobre a origem do mundo e o 
funcionamento cardíaco, e, portanto, percebemos o 
quanto Baudelaire mistura a situação de angústia de 
seu coração com lugares de paisagens caóticas. É 
presente a sinestesia na construção dos poemas. Ou 
seja, para o autor, o caos é elementar no processo de 
recuperação e criação.
Com a cada vez mais crescente influência do caos no 
mundo intelectual, percebemos a música utilizando 
não somente o termo como a idéia da teoria. 

Não sei qual foi a causa
E quais serão as conseqüências
(a borboleta bate as asas e o vento vira violência)
(HAWAII, 2001, f.8).

A música evidencia a teoria ao mostrar o quanto 
pluralidade de interpretações enriquece um texto, 
como prova, o literal é prejudicial tanto ao interprete 
quanto ao falante. 
O quadrinho será a justaposição entre o conteúdo e as 
paisagens abordando o disforme, tanto o conteúdo 
quanto o cenário retratam situações caóticas do início 
ao fim, por exemplo;

O espaço é frio. Você é quente.
O espaço é vazio. Você é presente.

O espaço é antigo. Você é recente.
(MOORE,1990,p.28).

O impacto visual causado pelos desenhos fractais 
certamente é outro fator de enaltecimento do periférico.
O filme Efeito borboleta é inusitado, diferente de todos 
os filmes, mistura a veracidade histórica de vidas com a 
ficção de regressar ao passado e poder mudar o 
destino. O cartaz do filme é semelhante às asas de uma 
borboleta e mostra a ligação entre o início e o resultado 
final. 
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A IMPRESCINDIBILIDADE DAS FIGURAS DE 
LINGUAGEM PARA  COMPREENSÃO DA TEORIA 
DO CAOS

As figuras de linguagem possuem o poder 
transcendental e a essência, elas não somente 
auxiliam na compreensão das palavras como oferecem 
ao leitor ou ouvinte o holísmo das explicações. O 
principal motivo de não compreendermos as 
explicações são devido às limitações contidas nos 
termos, o sentido literal. As figuras de linguagem visam 
um fim na comunicação, resultam na melhor maneira 
de expressão, mantendo a fidelidade entre significante 
e significado ao trazer a idéia para o campo das 
palavras. As frases que exprimem o teor da própria 
teoria fazem na sua complexidade com que as pessoas 
compreendam sem conhecer estilística. 
O nome Efeito Borboleta é sinônimo e está intimamente 
relacionado à teoria do caos. Pressupõe-se; “uma 
borboleta bate as asas no litoral do Brasil e irá inundar o 
estado americano do Texas”. Recorre-se a várias 
figuras de linguagem, pois somente nesta frase ha 
gama de recursos estilísticos auxiliam na exposição do 
pensamento, é essa riqueza em figuras de linguagem o 
motivo de a teoria estar rapidamente se popularizando 
e conquistando adeptos pelo mundo. 
Elipse: Na frase “efeito borboleta” tem as ausências do 
artigo “o” no início e a preposição “da” no meio, 
contudo, a praticidade supre a falta dessas palavras.
Silepse: quando o leitor ou ouvinte depara-se com a 
frase efeito borboleta, traz para o gênero feminino (a 
borboleta) a lógica, isto é, a borboleta não é o adjetivo 
conforme o escrito. Percebe-se que o substantivo é 
utilizado para adjetivar a frase e que o sujeito (a 
borboleta) que causa toda a ação torna-se predicado 
quando se reduz na frase.
Hipérbato: existe porquê a borboleta não é o adjetivo, 
mas sim o sujeito do efeito, tendo em vista que os vícios 
de linguagem são presentes no cotidiano das pessoas, 
independente da formação cultural, é uma maneira de 
propagar a teoria para as massas em uma linguagem 
comum através da sínquise que é a desordem na 
concordância, isto é, uma inversão na construção.
Aliteração: percebe-se principalmente pela sonoridade 
contida (efeito borboleta) na frase, no entanto, em 
inglês (termo original da teoria) a riqueza é ainda maior 
e (buterfly effect) nos faz lembrar o bater de asas, 

imaginar o som inaudível emitido por uma borboleta ao 
bater as próprias asas.
Metáfora: Dizer que “Uma borboleta bate as asas no 
litoral brasileiro e haverá uma inundação no Texas” é 
usar o pequeno ser fora do habitual. Uma borboleta 
geralmente ou fica quieta ou voa em sentido vertical, 
isto é, não fica batendo as asas sem sair do lugar. Outro 
fator ilógico é a iniciação de onda gigante devido ao 
vento vertical emitido pela borboleta.
Catacrese; A borboleta tem uma relação com sua 
multidimensionalidade interpretativa e, sentido 
histórico, possui em várias culturas significados como; 
beleza, mutação, resistência. Sendo assim, o termo 
coube e é “emprestado” por ser propício para 
representar o efeito de várias etapas. Há semelhança  
com o vento e a ressurreição, permitem um paralelo 
com maremoto e o pensamento cíclico de “desordem 
gerador de ordem”.
Metonímia: “efeito borboleta” substitui o concreto do 
caos na ação catastrófica de um inseto, tal abstração é 
uma fuga da realidade. Na frase, há uma inversão do 
efeito pela causa, a mesma é causadora do cataclismo 
no Texas, contudo, seu nome vem posterior a palavra 
“efeito”.  
Para Culler; 1999, “A metonímia produz ordem ligando 
coisas em séries espaciais e temporais, se movendo de 
uma coisa para outra no interior de um dado domínio, 
ao invés de ligar um domínio ao outro, como faz a 
metáfora”. Observa-se que o fator tempo não é levado 
em consideração na edificação da onda e no percurso 
intercontinental que irá seguir.  Jacobson, 1999, diz: “a 
metonímia é importantíssima por se mover de uma 
coisa para outra.
 Ironia: A frase “Efeito borboleta” é uma junção de 
humor com inteligência; humor porque quando foi 
proferida por Edward Lorens, 1974, em uma 
conferência de cientistas havia uma grande 
expectativa por parte da comunidade científica e uma 
grande hostilidade para com a inovadora teoria. Na 
concepção de Culler, 1999, “a ironia justapõe 
aparência e realidade; o que ocorre é o oposto do que 
se espera”. A platéia ficou perplexa com a quebra de 
paradigma da própria ciência, afinal, o sarcasmo 
geralmente é inesperado para o ouvinte.
 Gradação: O pensamento de uma progressão vem à 
tona nas nossas mentes com o surgimento de 
elementos que em seqüência de ordem crescente vão 
intensificando a ação e causando um clímax. A 
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borboleta bate as asas, em seguida um pequeno vento 
ocasionado pelo movimento das asas fará surgir uma 
onda que irá crescer e se movimentar até ficar gigante e 
inundará o Texas. 
 Paradoxo: contradição é a máxima da teoria do caos. O 
antagonismo é presente entre ordem e caos e a teoria 
diz que em “todo caos há ordem” e “em toda ordem há 
caos”. Compagnon, 1999, afirma que “um paradoxo 
mostra a extensão do problema”, sendo assim, o 
paradoxo recorre aos últimos limites do mundo das 
palavras e automaticamente detecta as restrições das 
mesmas. O paradoxo na teoria do caos irá mostrar que 
existe uma completude entre ordem e desordem. 
Como diz Prigogine, 2002, “em meio a desordem existe 
uma ordem em forma de lei”, para dar continuidade a 
própria desordem e vice-versa a destruição de algo 
também um início.
 Hipérbole: na explicação da frase “Efeito Borboleta” 
um pequeno e frágil inseto, na sua constância de bater 
as asas, inicia uma onda que atravessa milhares de 
quilômetros no oceano Atlântico e destrói através da 
inundação outra parte do hemisfério. O exagero é 
necessário para melhor compreensão da teoria 
defensora da ligação entre o resultado final às 
sensíveis condições iniciais cujas situações são tidas 
geralmente como normais e irrelevantes, contudo, são 
determinantes. 
 Eufemismo: uma singela e bela borboleta é a culpada 
por um maremoto, ou seja, é o sujeito que 
conseqüentemente com uma ação resultará em uma 
enorme, trágica e, surpreendente catástrofe. Lorens 
escolheu um inseto alado para expressar de maneira 
brilhante a teoria.

Verifica-se a relevância da Teoria do Caos cada vez 
mais influente no meio acadêmico, evidente na mídia, 
presentes nas mais diversas ramificações do 
conhecimento cientifico, na arte, e principalmente no 
cotidiano das pessoas.
Reconhece-se a singularidade existente no mundo das 
palavras, nota-se o quanto a humanidade depende de 
um resgate etimológico para o entendimento da 
essência dos significados no termo caos, reportando à 
antiguidade em culturas de diferentes povos, 
acompanhando os outros sentidos com o passar de 

CONCLUSÃO

séculos, e fazendo uma análise coerente.
Um enfoque interdisciplinar foi realizado devido a 
necessidade de recorrer a outras disciplinas para e 
plena e completa compreensão da teoria, haja vista, 
que o método de pesquisa utilizado prioriza o holístico e 
não as partes. 
Assim, observa-se que sem as figuras de linguagem 
não haveria tamanha propagação, alcance e 
popularidade na explicação científica, através de 
recursos estilísticos, simplifica e mantêm a 
complexidade por meio da metafísica exibindo a 
comprovação e essência da Teoria do Caos.
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SACRIFICIOS E OFERENDAS,
UMA LIGAÇÃO COM O SAGRADO
UMA VISÃO DO HARE KRISHNA
E DA UMBANDA

Bruno Ferreira da Costa
José Augusto dos Santos Rodrigues

Giovanni Battista Tuveri 

RESUMO

O estudo das práticas ritualísticas mostra, que as 
religiões sempre buscam uma ligação com o Sagrado. 
Tal ligação se dá através de ritos conhecidos como 
oferendas e sacrifícios, comuns às religiões em todo o 
mundo. Partindo do referencial teórico e prático dado 
através das religiões Hare Krishna e a Umbanda, 
mostraremos essas práticas, e que esses ritos não são 
uma forma de ligação com o Mal ou ainda sintoma de 
loucura. É objetivo deste trabalho também, fazer com 
que as pessoas percebam que suas religiões também 
praticam estes atos de propiciação, e com isto lançar as 
bases definitivas para um bom convívio inter-religioso, 
em um mundo sem espaço para o proselitismo e a 
intolerância religiosa. 

Palavras-chave: Oferendas.Sacrifício.Hare Krishna. 
Umbanda.Rituais

???????????????????

Cleide de Oliveira Galvão
Elismara Silva Seabra

Sandra Alves Costa

RESUMO

O Vale do Amanhecer se constitui em uma cortina de 
mistérios que se coloca como o centro de origem de 
todas as religiões; acreditar ou duvidar de uma religião 
que pressupõe ser a mãe de todas as religiões não foi 
nossa intenção ao desenvolver esse trabalho. Dessa 
forma esses apontamentos iniciais servem para 
conhecer uma doutrina diferente que traz nuances das 
mais diversas religiões, mas traz consigo também 
valores que se traduzem pela sua expressão 

missionária de ajudar a todos os que precisam. Assim, 
esse trabalho está dividido em quatro partes, sendo a 
primeira dedicado a sua fundadora, a Tia Neiva, onde 
conta de forma sucinta sua trajetória e sua iniciação 
como clarividente. A segunda parte, de forma mais 
sucinta ainda, tenta decifrar fundamentos do Vale do 
Amanhecer, dissertando sobre sua doutrina, seus ritos, 
suas raízes e suas hierarquias ritualísticas; o terceiro 
capítulo trata do Vale do Amanhecer enquanto espaço 
construído para o desenvolvimento da doutrina e as 
considerações finais tentam contribuir para a reflexão 
sobre a necessidade da construção de uma matriz de 
análise para movimentos religiosos que têm surgido a 
partir das mais diversas formas e fundamentos, regidas 
principalmente pela necessidade de fé que é própria do 
homem.

Palavras-chave: Vale do Amanhecer; Pai Seta 
Branca; Tia Neiva; Espíritos.

DESCRIÇÃO E ANALISE DO PERFIL
DE MULHERES JOVENS HIPERTENSAS 
E SUAS RESPECTIVAS SOCIAIS NO 
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA.

Este trabalho constitui-se numa pesquisa acerca da 
obra “Guajará-Mirim: Um rio de lembranças”, do 
escritor Carlos Cordeiro Gomes, em que se buscou 
esmiuçar a reconstituição de um passado presente na 
memória do narrador, vislumbrando conceitos como 
Memória, Narrador e Literatura. O presente trabalho, 
consiste ainda, num registro dos espaços vividos pelo 
narrador, em que se observou aspectos culturais, 
alguns acontecimentos históricos, sempre numa 
perspectiva de contribuir para o reconhecimento 
desses espaços como produtores de cultura, como 
mantenedores de tradição. Entendendo que é 
interessante oportunizar a comunidade local um 
registro dos fatos presentes nessa obra, fatos esses 
que são descritos pelo narrador através de um discurso 
simples, objetivo. Assim, esta pesquisa propõe, 

Daniel Lucas Noronha de Sena
Luciel Serrão Reis
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também a valorização de um escritor vigiense, o qual 
representa, aqui, uma ponte para adentrar-se numa 
parte da memória coletiva dos grupos com os quais ele 
teve contato. Logo, é inevitável que a partir da própria 
história de vida do narrador, se conheçam ainda outras 
histórias de vidas afins.  

PALAVRAS-CHAVE: Narrador. Espaços. Passado. 
Reconstituição. Memória

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ANALISANDO 
AS CONCEPÇÕES DOS FORMADOS 
(SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) NA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, 
NÚCLEO DE CONCEIÇÃO DO 
ARAGUAIA-PA.

Edléia Aparecida Ferreira
Fernanda Vieira Olivério

Luzinete Ferreira Sandro

Este trabalho constitui-se numa pesquisa acerca da 
obra “Guajará-Mirim: Um rio de lembranças”, do 
escritor Carlos Cordeiro Gomes, em que se buscou 
esmiuçar a reconstituição de um passado presente na 
memória do narrador, vislumbrando conceitos como 
Memória, Narrador e Literatura. O presente trabalho, 
consiste ainda, num registro dos espaços vividos pelo 
narrador, em que se observou aspectos culturais, 
alguns acontecimentos históricos, sempre numa 
perspectiva de contribuir para o reconhecimento 
desses espaços como produtores de cultura, como 
mantenedores de tradição. Entendendo que é 
interessante oportunizar a comunidade local um 
registro dos fatos presentes nessa obra, fatos esses 
que são descritos pelo narrador através de um discurso 
simples, objetivo. Assim, esta pesquisa propõe, 
também a valorização de um escritor vigiense, o qual 
representa, aqui, uma ponte para adentrar-se numa 
parte da memória coletiva dos grupos com os quais ele 
teve contato. Logo, é inevitável que a partir da própria 
história de vida do narrador, se conheçam ainda outras 
histórias de vidas afins.

PALAVRAS-CHAVE: Narrador. Espaços. Passado. 
Reconstituição. Memória

RESUMO

ROCK, MAIS QUE MÚSICA, UMA 
TENDÊNCIA: O ROCK DOS ANOS 70
NA CRIAÇÃO DE UMA COLEÇÃO
DE ROUPAS.

Eveline Rose Araújo Batista 

RESUMO

Este trabalho se refere à moda relacionada às 
vertentes do rock nascidas nos anos 1970, através do 
desenvolvimento de uma coleção de roupas para a 
estação outono-inverno 2007. A coleção procura tratar 
de uma maneira geral a moda, mas sempre se 
adaptando ao universo da cidade de Belém, tentando 
se inserir na cultura local através do rock aqui feito, 
valorizando-a, e por conseqüência, o produto. Além de 
mostrar o produto como uma maneira de comunicação 
que, atualmente, é muito usada pelos jovens. Como 
relevância maior leva-se em conta a pesquisa de 
elementos visuais e a metodologia de planejamento de 
coleção que confere ao produto final uma maior 
qualidade.

Palavras-chave: Moda. Roupa. Rock. Música. 
Comunicação. Planejamento de coleção.

METODOLOGIA PARA A CRIAÇÃO DE 
MANUAIS DE IDENTIDADE VIRTUAL.

Bruno do Nascimento Dias
Walter Siqueira dos Santos 

Estudo da história das marcas, dos seus diversos tipos 
e dos sistemas de identidade visual com o intuito de 
fundamentar a importância da identidade visual para a 
sobrevivência da empresa. A Metodologia utilizada 
remete a um enfoque crítico dialético baseado na 
relação entre o conhecimento e a ação. Esta foi 
desenvolvida através da adaptação de obras, como as 
de PEÓN (2001) e HEILBRUNN (2001).Além de ser 
fundamentada através de uma pesquisa qualitativa de 
13 manuais oriundos da Internet. Foi considerada a 
forma como se apresentam, considerando também 
seus elementos de composição visual, tudo isto, 
objetivando a criação de uma metodologia mais 
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adequada para a sua utilização. Trata-se também, de 
uma pesquisa quantitativa, pois foi realizada através de 
entrevistas com objetivo de medir o grau de 
conhecimento dos alunos de design da Universidade 
do Estado do Pará.O trabalho é voltado à criação de um 
material didático que colabore no desenvolvimento de 
Manuais de Identidade Visual e na valorização da 
profissão de Design, auxiliando os estudantes de 
Design da Universidade Estadual do Pará e outras 
Faculdades que possuam cursos semelhantes no 
gerenciamento de marcas.

Palavras-chave: Metodologia. Marca. Manual de 
Identidade Visual. Sistema de identidade Visual.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO 
LAZER: PERSPECTIVAS PRODUZIDAS 
POR LÍDERES COMUNITÁRIOS DO 
BAIRRO DO BARREIRO.

Madalena Lima da Cunha
Solange Souza de Oliveira

Maria Marize Duarte

RESUMO

Este trabalho trata das representações sociais do lazer 
produzidas por líderes comunitários e moradores do 
bairro do Barreiro. O objetivo da pesquisa foi identificar 
as representações sociais produzidas por estes atores 
sociais em termos de conceitos, valores, espaço, 
tempo, conteúdos das atividades vivenciadas e 
políticas publicas de lazer, buscando delinear a 
comunidade como um campo de atuação possível para 
o profissional de educação física. A base teórica da 
pesquisa centrou-se na teoria das representações 
sociais de Serge Moscovici. Para a realização deste 
estudo foram aplicadas entrevistas gravadas, com 
roteiros semi-estruturados. Os dados obtidos foram 
minuciosamente transcritos e o tratamento dos 
mesmos foi efetuado utilizando como técnica o 
discurso do sujeito coletivo. Os resultados da pesquisa 
evidenciaram que o conceito de lazer apresenta-se 
estritamente ligado aos seus conteúdos físicos, 
especificamente ao esporte. Os valores predominantes 
do lazer traduzem-se nas possibilidades de descanso e 
diversão, além da consideração deste fenômeno como 
instrumento amenizador da violência no local. As ações 
propostas em termos de políticas públicas restringem-

se, de modo geral, à criação de espaços para a prática 
esportiva.  
  
Palavras-Chave: Lazer. Representações Sociais. 
Comunidade.

EFEITOS DE DUAS SESSÕES 
SEMANAIS DE EXERCÍCIOS 
RESISTIDOS COM PESOS NA
APTIDÃO FISICA DE ADULTOS
DE MEIA IDADE E IDOSOS.

Hellen Celene Mira do Carmo
Mayke Martins Moraes 

Vanderson Cunha do Nascimento

Com o aumento do número de idosos e do tempo de 
vida dos mesmos, buscam-se cada vez mais maneiras 
de chegar a essa fase com qualidade de vida que no 
geral abrange características relacionadas à 
autonomia e independência. Os exercícios resistidos 
com pesos são uma alternativa eficiente para reverter o 
processo que ocorre no corpo com o avanço da idade, 
em especial a perda de qualidades de aptidão física, 
como força, flexibilidade e resistência. Para elucidar 
algumas as alterações decorrentes desse treinamento, 
este estudo teve como objetivo verificar as alterações 
nos níveis de força, flexibilidade e composição corporal 
em um grupo constituído de 09 indivíduos destreinados 
com mais de 50 anos de idade submetidos a um 
programa de exercícios resistidos com pesos com 
freqüência de duas sessões semanais (segunda e 
quarta-feira) de 50 minutos ao longo de 12 semanas no 
Laboratório de Exercício Resistido e Saúde do Campus 
III da Universidade do Estado do Pará. Os resultados 
mostraram uma modificação favorável na composição 
corporal, como diminuição da gordura e aumento da 
massa magra, principalmente da massa muscular, um 
pequeno aumento da flexibilidade, bem como aumento 
significativo da força muscular. Este estudo vem 
corroborar com muitas pesquisas demonstrando que 
vários benefícios do treinamento resistido podem ser 
obtidos em apenas duas sessões semanais, 
principalmente para o sistema músculo-esquelético, 
sendo recomendados, portanto, a inclusão desses 
exercícios em programas de aptidão física geral para 
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todos os adultos, especialmente para idosos.
Palavras-chave: Exercício resistido. Duas sessões 
semanais. Adultos de meia-idade. Idosos. Qualidade 
de vida.

COMPLICAÇÕES DO
PÓS – OPERATÓRIO MEDIATO
DE GASTRECTOMIA: ESTUDO 
RETROSPECTIVO

Paula Regina Ferreira Lemos1
Hellen Gabriele de Matos de Souza2

Mary Elizabeth de Santana3.

RESUMO

Introdução: O câncer é um importante problema de 
saúde pública em países desenvolvidos, sendo 
responsável por mais de seis milhões de óbitos a cada 
ano, representando cerca de 12% de todas as causas 
de morte no mundo. A alta mortalidade é registrada 
atualmente na América Latina, principalmente nos 
países da Costa Rica, Chile e Colômbia. Porém o maior 
número de casos de câncer gástrico ocorre no Japão, 
em torno de 780 casos por 100.000 habitantes. No 
Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) previu 
para o ano de 2006, 23.200 novos casos de câncer de 
estômago sendo que 14.970 para o sexo masculino e 
8.230 para o sexo feminino. Na Região Norte as 
estimativas para o ano de 2006 das taxas brutas de 
incidência e de número de casos novos por câncer 
gástrico segundo localização primária, para ambos os 
sexos são: 1.300 para o sexo masculino e 750 para o 
feminino, com taxa bruta de 32,80% e 17,88% 
respectivamente. O Instituto Nacional do Câncer 
(INCA) estima para o ano de 2006 que o câncer no Pará 
deverá chegar a 10.790 casos novos, dos quais 4.970 
novos casos atingirão a população masculina e 5.820 
casos novos para a população feminina. Objetivos: 
Identificar os fatores de risco que contribuem para a 
ocorrência de câncer gástrico e verificar os tipos de 
complicações pós-operatórias da gastrectomia total e 
subtotal, visando obter subsídios para o planejamento 
da assistência de Enfermagem. Referencial teórico: O 
Câncer de estômago é a doença em que células 
malignas são encontradas nos tecidos do estômago. 
Os principais fatores de risco são a ingesta de 
alimentos desidratados, defumados e salgados, idade 

avançada, fator genético e o tabagismo associado ao 
alcoolismo. Metodologia: Trata-se de um estudo 
retrospectivo com abordagem quanti tat iva, 
desenvolvido no arquivo do Hospital Ofhir Loyola. 
Foram analisados os prontuários dos 315 pacientes 
admitidos na Clínica Cirúrgica com diagnóstico de 
Câncer gástrico no período de 2000 a 2005, 
respeitando a Resolução 196/96. Resultados: 
153(48,57%) pacientes submeteram-se a gastrectomia 
total e 162(51,43%) a subtotal. O câncer gástrico 
acomete principalmente pessoas do sexo masculino 
(70,15%) com idade acima de 60 anos (43,62%), 
provenientes da área urbana (58,65%), com 
estadiamento IIIB (26,98%), com hábitos de etilismo 
(62,23%) e tabagismo (63,97%), sem qualquer tipo de 
restrição alimentar (24,25%).Quanto à sintomatologia, 
a maioria dos pacientes relatou epigastralgia (28,89%) 
e perda ponderal (23,90%). A maioria não realizou 
endoscopia (60,49%) nem apresenta casos de câncer 
gástrico na família (89,35%). As complicações pós-
operatórias foram dor abdominal (21,35%), anemia 
(18,37%), perda ponderal (15,67%), septicemia 
(16,75%), infecção de ferida operatória (13,24%) e 
dentre outras (14,62%). Conclusão: Nesta pesquisa 
abordamos os fatores de risco para o desenvolvimento 
do câncer gástrico e as principais complicações no pós-
operatório mediato de gastrectomias. Uma vez que a 
utilização dos resultados de pesquisa na prática, ou 
seja, a prática baseada em evidências científicas, por 
meio da qual, o enfermeiro poderá ampliar o alcance 
dos resultados das suas intervenções. É conveniente 
mencionarmos que a modificação de hábitos de risco, o 
afastamento de fatores predisponentes, a detecção 
precoce e ressecção cirúrgica representam as maiores 
armas, ou para evitar o aparecimento da neoplasia, ou 
quando presente oferecer ao paciente a melhor 
perspectiva de cura e assim estabelecer um adequado 
planejamento da assistência de Enfermagem.

PALAVRAS – CHAVE: Câncer gástrico, gastrectomia 
e complicações.

1Autora, Enfermeira Residente do Hospital Ofhir Loyola.
2Autora, Enfermeira graduada pela Universidade do Estado do Pará.
3Orientadora, Profª Drª Adjunto da UEPA e UFPA.
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COMPORTAMENTO ACADÊMICO
E DESENVOLVIMENTO DAS 
COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS: 
INFLUÊNCIAS PERCEBIDAS PELOS 
ENFERMEIROS EGRESSOS DA UEPA.

Marcandra Nogueira de Almeida
Marco Antônio Moraes Vieira

Estudo das influências do comportamento do 
acadêmico do curso graduação em Enfermagem da 
Universidade do Pará no desenvolvimento de suas 
competências como profissional. Os objetivos da 
pesquisa foram, dentre outros, detectar se as 
competências do ofício de aluno contribuem para as 
competências do enfermeiro, constatar quais os 
critérios para ser considerado um bom aluno e um bom 
enfermeiro, segundo os egressos da UEPA, conhecer 
as dificuldades que encontraram quando do seu 
ingresso no mercado de trabalho e identificar se estas 
dificuldades estavam relacionadas com a formação 
acadêmica. A abordagem escolhida foi a qualitativa 
com enfoque no Materialismo Dialético de Marx. A 
coleta dos dados foi realizada no período de março a 
abril de 2006 por meio de entrevista semi-estruturada. 
Procedeu-se a Análise dos dados através do método 
de análise de conteúdo, proposto por Bardin, com 
ênfase na análise temática. Os resultados da pesquisa 
dimensionam o estudante como agente de seu 
processo de formação, enfatizando as necessidades 
de uma construção coletiva às exigências do Sistema 
Único de Saúde, ao passo que também evidenciam a 
importância do processo de ensino-aprendizagem que 
vincule a teoria e a prática e que tem na relação 
docente-discente um meio para a conquista e 
construção do conhecimento.

Palavras-Chave: Comportamento acadêmico. 
Competências. Profissionais.

RESUMO

MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO E 
ATINGIMENTO DE METAS GERENCIAIS: 
UM ESTUDO REALIZADO EM UMA 
AGÊNCIA BANCÁRIA NO MUNICÍPIO
DE BELÉM-PA.

Beatriz Nascimento Castelo Branco
Lorena Valéria Santos Lopes

RESUMO

O estudo é focado em dois temas: Motivação para o 
Trabalho e Metas Gerenciais. Aborda questões 
relacionadas aos fatores higiênicos e motivacionais de 
Herzberg, buscando identificar a existência de relação 
desses fatores com o atingimento das metas gerenciais 
de uma agência bancária localizada no município de 
Belém-PA. A revisão bibliográfica engloba a relação do 
homem com o trabalho, teorias motivacionais, 
evolução e tendências da indústria bancária. O método 
utilizado para conduzir o estudo contemplou, através 
de uma pesquisa de opinião, a análise da percepção 
dos empregados relacionada ao ambiente 
organizacional e às metas gerenciais da agência. 
Como resultados, identificou-se baixíssimas 
discrepâncias entre os valores planejados e os 
alcançados para algumas metas no período estudado, 
visto que na sua maioria as metas foram atingidas 
acima dos valores estimados; a avaliação dos fatores 
de Herzberg em geral apresentou-se positiva, 
entretanto, percebe-se um alto grau de insatisfação 
quanto aos fatores salários, normas administrativas e 
estilo de chefia; bem como constatou-se a 
manifestação de uma percepção coletiva de que as 
metas são de difícil atingimento. Embora as metas 
tenham sido alcançadas pela agência, não se pode 
afirmar que esse desempenho seja decorrente de uma 
motivação específica dos empregados para esse fim, 
uma vez que a grande maioria dos empregados 
manifestou a intenção de deixar a organização, mas 
sim de necessidades pessoais que os impulsionam 
para esse objetivo.

Palavras-chave: Motivação, Metas Gerenciais, 
Serviços bancários.
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COMPARAÇÃO ENTRE ARQUITETURAS 
DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA 
A PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS.

Márcio Braga dos Santos 
Suelene de Jesus do Carmo

Os problemas de tomada de decisões nas mais 
variadas áreas e, no decorrer da história, foram vistos e 
tratados por meio de uma série de abordagens 
diferentes. Este estudo propõe uma abordagem 
estruturada de utilização das Redes Neurais Artificiais 
(RNAs) como ferramenta de apoio à avaliação de 
previsões de séries temporais, fazendo um estudo  
utilizando Redes Neurais Artificiais feedforward back-
propagation com várias arquiteturas. Busca-se ainda o 
desenvolvimento do software de previsão com 
interface amigável e de fácil utilização.

Palavras chave: Séries Temporais, Redes Neurais, 
Previsão.
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ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA NO DESMAME PRECOCE
DE RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMOS, SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO-INVASIVA, 

DO TIPO CPAP NASAL ARTESANAL.

*Bruno Leonardo Simões da Costa e
*Moacir Rodrigues Monteiro Júnior

**André Gustavo Moura Guimarães

RESUMO

Introdução:Sabe-se que o CPAP é uma técnica que 
promove uma manutenção de uma pressão positiva 
nas vias aéreas tanto na inspiração, quanto na 
expiração, porém seu uso prolongado pode levar a uma 
série de complicações, tais como obstrução e 
sangramento nasal, deformidades e necrose de septo 
nasal,entre outras. Atualmente o CPAP vem sendo 
utilizado no tratamento de várias patologias, 
principalmente na Síndrome do Desconforto 
Respiratório que é um distúrbio do desenvolvimento 
pulmonar, caracterizado por quadro de insuficiência 
respiratória, de graus variáveis, relacionadas ao 
nascimento prematuro. Outra patologia, menos 
freqüente, mas que também pode utilizar o CPAP como 
forma terapêutica, é a Taquipnéia Transitória do 
Recém-Nascido, caracterizada por ser um distúrbio 
respiratório comum, autolimitado, de evolução 
benigna, tendo freqüência aumentada junto ao RN de 
termo ou próximo ao termo. Clinicamente, apresenta-
se com quadro de taquipnéia, retração subcostal e 
cianose discreta com necessidade de suplementação 
de O2. O uso da Fisioterapia neonatal tem por objetivo 
manter a permeabilidade das vias aéreas, prevenindo 
as complicações e melhorando a função respiratória do 
RN, através de técnicas fisioterapêuticas específicas 
ao neonato, melhorando assim, a ventilação, as trocas 
gasosas e o trabalho respiratório. Metodologia: O 
presente estudo mostra os principais aspectos do 
CPAP nasal, como alternativa no tratamento de alguns 
distúrbios respiratórios que acometem o paciente no 
período neonatal, bem como, os principais aspectos e 
manifestações clínicas decorrentes dos processos 
patológicos da SDR e da TTRN, e teve como objetivo a 
realização do desmame precoce em neonatos 

prematuros sob ventilação mecânica não invasiva, do 
tipo CPAP nasal artesanal em no máximo 72 horas. A 
amostra foi selecionada a partir de neonatos internados 
na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal “Dra. Amélia 
Ribeiro” da Fundação Santa Casa de Misericórdia do 
Pará no período de maio a agosto de 2006, que 
preenchiam os critérios de inclusão da pesquisa. Foi 
elaborado e aplicado no grupo experimental 
selecionado um protocolo de Fisioterapia respiratória 
para a realização do desmame do CPAP nasal 
artesanal que incluíram manobras de desobstrução 
brônquica, estimulação diafragmática, manobras de 
expansão pulmonar e aspiração de vias aéreas. 
Resultados: com os resultados obtidos no presente 
estudo pode-se observar que durante o período da 
pesquisa foram internados na unidade 40 RN’s destes 
36 (90%) apresentavam diagnóstico de Síndrome do 
Desconforto Respiratório e 4 neonatos (10%) tiveram o 
diagnóstico confirmado de Taquipnéia Transitória do 
Recém Nascido. Conclusão: Concluímos através deste 
estudo que se torna possível realizar o desmame do 
Recém-nascido pré-termo sob CPAP nasal artesanal 
em até setenta e duas horasl. 

Palavras chaves: CPAP, prematuridade, Síndrome do 
Desconforto respiratório, desmame.

*Acadêmico do 5ª ano do curso de Fisioterapia da Universidade do Estado do Pará.
**Professor da Universidade do Estado do Pará e Fisioterapeuta especialista 
pneumo-funcional
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ABSTRACT

Introduction: It is known that CPAP (Continuous Airway 
Positive Pressure) it is a technique that promotes the 
maintenance of a positive pressure in the airway, both 
in the inspiration and the expiration. However, it’s 
continuous use can lead to a series of complications, 
such as nasal obstruction, nasal bleeding, deformities 
and necrosis of nasal septum, or even coanas estenose 
besides pneumothorax, interstitial emphysema, 
pneumomediastino and pulmonary broncodisplasia. 
Nowadays, the  CPAP has been used in the treatment 
of  many pathologies, mainly in the Syndrome of the 
Breathing Discomfort a disturbance of the 
development, characterized by breathing inadequacy, 
of variable degrees, related to the premature birth. 
Another pathology, less frequent, but that it can also 
use CPAP as therapeutic form, is Transitory Taquipneia 
of the Newly born, characterized as a common 
breathing disturbance, of benign evolution, having the 
frequency increased near the term RN or close to the 
term. Clinically it comes with the taquipneia, subcostal 
retraction and discreet cyanosis with the need of O2  
supplementation. The use of the neonatal 
Physiotherapy aims at maintaining the permeability of 
the airway, preventing the complications and improving 
the breathing function of RN, through physiotherapeutic 
techniques, this way improving the ventilation, the 
gaseous changes and the breathing work. The present 
study shows the main aspects of the nasal CPAP, as an 
alternative in the treatment of adds pathologies that 
attack the newborns, the study shows the main aspects 
and current clinical manifestations of pathological 
process like SDR and TTRN, and it had the objective of 
accomplishment the precocious weaning in preterm 
newborns under non-invasive mechanical ventilation, 
of the craft nasal CPAP type in the maximum of 72 
hours. The sample was selected starting from neonates 
interned in the Unit of Neonatal Intensive Therapy “Dra. 
Amélia Ribeiro” of the Fundação Santa Casa de 
Misericórdia do Pará in the period of May to August of 
2006, this project filled out the criteria of inclusion of the 
research. It was elaborated and applied a protocol of 
breathing Physiotherapy for the accomplishment of the 
weaning of craft nasal CPAP in the select experimental 
group that included maneuvers of bronchial clearance, 
diafragmatic stimulation, maneuvers of lung expansion 

and aspiration of the airway. Through the results 
obtained in the present study it could be observed that 
during the period of the research, 40 RN's were interned 
in the unit, from these, 36 (90%) presented diagnosis of 
Syndrome of the Breathing Discomfort and 4 neonates 
(10%) had the confirmed diagnosis of Transitory 
Taquipneia of the Newly born. Conclusion: the accord 
with objectives proposed by the study, it can be 
concluded that it is possible to accomplish the weaning 
of the preterm newborn under the craft nasal CPAP 
within seventy two hours.
 
Key words: CPAP, preterm newborn, Syndrome of the 
breathing Discomfort, weaning.

INTRODUÇÃO

A Fisioterapia respiratória tornou-se a especialidade 
que mais vem evoluindo nos últimos anos, isso se dá, 
principalmente, aos avanços e desenvolvimento dos 
recursos empregados pelo fisioterapeuta e da 
medicina intensiva A fisioterapia apresenta um 
espectro de assistência ampla, que visa complementar 
o trabalho da equipe multidisciplinar, atuando tanto na 
prevenção quanto na recuperação de complicações 
pulmonares, como a Sídrome do Desconforto 
Respiratório Neonatal (SDRN) e Taquipnéia 
Transitória do Recém-Nascido (TTRN). 
Considerações sobre Neonatologia

O recém nascido é sempre ansiosamente 
esperado, antes mesmo da concepção, e é de grande 
felicidade dos pais que vêem a normalidade de um 
neonato manter-se por meio da gestação e confirmar-
se após o nascimento. (LEONE E CARDOSO, 2002)

Para que se possa ter uma boa identificação 
das condições de vitalidade junto ao neonato e até 
certo ponto para se ter uma idéia de seu prognóstico 
imediato ou tardio é necessário o conhecimento dos 
diversos aspectos que envolvem a vida deste ser, que 
acabou de nascer e durante seus primeiros vinte e 
noves dias de vida, de posse de conhecimentos que 
envolvem o desenvolvimento fisiológico do recém-
nascido e as diversas patologias que possam aparecer 
neste período.(LEONE E CARDOSO, 2002)
Observa-se que os melhores parâmetros para 
classificar o RN são: peso, idade gestacional (IG) e 
crescimento intra-uterino, e divide a IG em três 
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categorias:
a) Pré-Termo (PT) – consiste nas crianças nascidas 
vivas antes da trigésima oitava (38a) semana 
gestacional, ou seja, até trinta e sete (37) semanas e 
seis dias (até duzentos e sessenta e cinco dias)
b) Termo (T)- são todas as crianças nascidas vivas 
entre trinta e oito e quarenta e uma semanas e seis dias 
(38 a 41semanas e 6 dias), entre duzentos e sessenta e 
seis dias e duzentos e noventa e três dias (266 a 293 
dias).
c) Pós-Termo (PO) – consiste em todas as crianças 
nascidas vivas com quarenta e duas semanas (42 
semanas) ou mais de IG. Duzentos e noventa e quatro 
dias em diante (294 dias em diante). (Comitê de Fetos e 
Recém Nascido da Associação Americana de Pediatria 
apud ROSELLI e SEGRE, 2002)

Figura 1: Recém-nascido pré-termo

Fonte: Pesquisa de Campo, 2006 

Levando em consideração o peso de nascimento, o 
RN pode ser classificado em: 
- Peso Normal ao Nascimento (PNN): 2500g ou mais
- Peso Muito Baixo ao Nascimento (PMBN): menor 
que 1500g
- Peso Baixo ao Nascimento (PBN): menor que 2500 
e maior que 1500g.(SEARS,1993) 
Síndrome do Desconforto Respiratório no Recém 
Nascido (SDR)
Sinonímias: Doença Pulmonar de Membranas 
Hialinas (DPMH) e Doença das Membranas Hialinas 
(DMH).

A doença de membranas hialinas (DMH) constitui 
um distúrbio do desenvolvimento, caracterizado 
por quadro de insuficiência respiratória, de graus 
variáveis, relacionado ao nascimento prematuro 
e aos agravos a ele relacionado e responsável por 
grande parcela da mortalidade e morbidade de 
recém-nascidos. (LEONE E CARDOSO, 2002 p. 
389)

A evolução das crianças que desenvolvem DMH tem-
se modificado particularmente na última década, com 
os grandes avanços atingidos pelos cuidados 
perinatais e em unidades de tratamento intensivo 
neonatal, dos quais se destacam a indução da 
maturação pulmonar pelo uso de corticoesteríodes pré-
natais e a terapia de reposição de surfactante 
pulmonar. (LEONE E CARDOSO, 2002). 
A doença das membranas hialinas, ou síndrome do 
desconforto respiratório do RN é apontada como sendo 
uma das principais causas do desconforto respiratório 
e morte em RN prematuro. Onde a membrana hialina 
reveste o alvéolo dificultando a difusão gasosa. 
(MURAHOVSCHI, 2003)
Os neonatos mais susceptíveis à DPMH são os RN’s 
pré-termo, menor que 35 semanas, anoxiados 
(perinatal), filhos de mãe diabética, isoimunizados e 
nascidos por parto cesáreo. (MURAHOVSCHI, 2003)
Outros fatores podem ser identificados predispondo os 
neonatos, como: sexo masculino, história materna de 
hemorragia, seguindo gemelar, RN anterior afetado e 
hipotermia. (SEGRE, 2002)
A DMH apresenta relação direta com a imaturidade 
pulmonar, a conseqüência disso é a incapacidade de 
produção de surfactante em quantidade adequada 
para o revestimento dos alvéolos, culminando na 
impossibilidade de estabilização alveolar.
A DMH é caracterizada por insuficiência respiratória de 
instalação precoce, logo após o nascimento ou nas 
primeiras horas de vida, com intensificação 
progressiva. Clinicamente o neonato apresenta os 
seguintes sinais de insuficiência respiratória, onde os 
mais freqüentes são: taquipnéia, retrações intercostais 
e diafragmáticas, gemido expiratório, batimentos de 
asas de nariz, cianose, palidez (resultado de anemia ou 
vasoconstrição periférica), hipotensão e edema 
periférico. (LEONE E CARDOSO,2002)
O quadro clínico do RNPT costuma apresentar os 
sinais de desconforto respiratório logo após o 
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nascimento ou até a 3a ou 6a hora de vida, chama a 
atenção a gemência, os batimentos das asas do nariz, 
a taquipnéia e as retrações costais, sendo o gemido 
expiratório o sinal precoce. (MURAHOVSCHI,2003).

Taquipnéia Transitória do Recém Nascido  
Sinonímias: Síndrome do Pulmão Úmido, Doença do 
Pulmão Úmido e Síndrome do Desconforto 
Respiratório do Tipo II

A Taquipnéia Transitória do Recém Nascido (TTRN) é 
conceituada como sendo um distúrbio respiratório 
comum, autolimitado, de evolução benigna, tendo 
freqüência aumentada junto ao RN de termo ou 
próximo ao termo. Clinicamente caracteriza-se por 
taquipnéia, retração subcostal e cianose discreta com 
necessidade de suplementação de O2, geralmente não 
superior a quarenta por cento (40%). (GALVANI, 2003)
A TTRN resulta de edema pulmonar transitório 
decorrente de retardo na reabsorção do líquido 
pulmonar fetal pelo sistema linfático. Além disso, pode 
resultar também de qualquer alteração que eleve a 
pressão venosa central, com conseqüente retardo na 
absorção do líquido pulmonar através do ducto 
torácico. O acúmulo de líquidos nos vasos linfáticos 
peribronquiolares e nos espaços broncovasculares 
levam ao colapso bronquiolar com subseqüente 
aprisionamento de ar ou hiperinsuflação. A hipoxemia é 
conseqüente a perfusão de alvéolos mal ventilados, e a 
hipercapnia é resultante da alteração mecânica na 
ventilação alveolar. (SHIGUEMATSU E LEDERMAN, 
2002)
Pode-se observar que o processo é autolimitado, com 
resolução, geralmente, em vinte e quatro a setenta e 
duas horas, não sendo descrita qualquer complicação 
ou disfunção residual.  (SHIGUEMATSU E 
LEDERMAN, 2002)

[...]O recém nascido apresenta sinais de doença 
pulmonar leve a moderada como taquipnéia, 
cianose, retração subcostal e intercostal leve, 
aumento do diâmetro Antero-posterior do tórax, 
batimento de asa de nariz e gemido expiratório. A 
ausculta respiratória é normal [...].( GALVANI, 
2003, p.393)

Pressão Positiva Contínua em Vias Aéreas (CPAP) 
– Continuous Positive Airway Pressure.

A CPAP pode ser conceituada como uma técnica que 
promove uma manutenção de uma pressão positiva 
nas vias aéreas tanto na inspiração, quanto na 
expiração. Na fase inspiratória o sistema empregado 
auxilia o neonato mediante a elevadas taxas de fluxo de 
gás medicinal, com concentração conhecida, 
umidificada e aquecida. O neonato inspira 
normalmente no circuito, gerando uma pressão 
negativa mínima, a partir da pressão positiva 
estabelecida pelo sistema utilizado. (AZEREDO,2002)
A CPAP é um modo de assistência ventilatória em que 
uma pressão transpulmonar positiva é aplicada 
continuamente nas vias aéreas durante o ciclo 
respiratório espontâneo. O método introduzido por 
Gregory e Col. em 1971, revolucionou a assistência 
vent i latór ia neonatal na época, reduzindo 
drasticamente a mortalidade de recém nascidos com 
Síndrome do Desconforto Respiratório. Tal impacto, no 
entanto, não motivou a continuidade das pesquisas 
com o CPAP, no entanto, na década de 1980, 
observou-se  um grande inves t imento  no  
desenvolvimento de novas estratégias ventilatórias, 
como a ventilação de alta freqüência e na incorporação 
de tecnologias de microprocessadores nos aparelhos 
de ventilação convencional. (MIYOSHI e YADA, 2003)
A CPAP associado aos avanços nos cuidados 
respiratórios, na terapia de suporte e na monitoração 
do recém nascido criticamente doente surge como uma 
perspectiva de ventilação não invasiva para minimizar 
a lesão pulmonar e diminuir a incidência de 
complicações respiratórias do recém nascido. 
(MIYOSHI e YADA,2003)

Figura 9: Representação esquemática do CPAP nasal artesanal

Fonte: LIMA et al, 2004
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 Fisioterapia Respiratória Neonatal

Com os avanços biotecnológicos nos cuidados 
intensivos neonatais associados à atuação de uma 
equipe multiprofissional especializada tem-se 
propiciado uma redução na taxa de morbimortalidade 
neonatal. Mesmo com o aumento de sobrevivência 
nesta faixa etária, observa-se ainda um número 
crescente de bebês com doença pulmonar crônica, os 
quais requerem ventilação mecânica e oxigenoterapia 
por tempo prolongado. (DOMINGUEZ E KOMIYAMA, 
1998)
Dentro das condutas fisioterapêuticas utilizadas no 
protocolo de atendimento, pode-se ressaltar as 
seguintes técnicas:
A) Manobras de higiene brônquica
A vibração e a vibrocompressão consistem em técnicas 
de oscilações intermitentes das mãos na parede 
torácica, durante a fase expiratória associada com 
compressão vigorosa.
B)Percussão Torácica ou Terapêutica:
Consiste no movimento de percutir as mãos em forma 
de concha alternada e ritmicamente sobre a área 
correspondente ao segmento pulmonar afetado
C) Terapia Expiratória Manual Passiva (TEMP):
Esta técnica consiste na compressão manual do tórax, 
empurrando o esterno para baixo no final da fase 
expiratória, promovendo Aceleração do Fluxo Aéreo 
Expiratório (AFAE), com isso há um maior 
deslocamento das secreções traqueobrônquicas
D) Reequilíbrio tóraco-abdominal (RTA):
Este método incentiva a ventilação pulmonar por meio 
da normalização do tono, comprimento e força dos 
músculos respiratórios
E) Estimulação Proprioceptiva Diafragmática
Essa estimulação cinésica ou manual consiste em um 
trabalho muscular diafragmático de contração “contra-
resistida” seguida da contração máxima possível. 
(COSTA, 1999).
F) Aspiração de Vias Aéreas:
É uma técnica que consiste na retirada de secreções 
das vias aéreas, por via nasal, traqueal ou orotraqueal, 
através de uma pressão negativa (vácuo), que é 
utilizada quando o paciente por si só não consegue 
eliminá-las.
G) Posicionamento e adequação postural no leito:
Alternar os decúbitos com certa freqüência (a cada 1,5 

a 2 horas) e posicionar corretamente o bebê podem ser 
procedimentos benéficos tanto para o aparelho 
respiratório, prevenindo a estase de secreção e 
funcionando como splint para a parede torácica 
facilitando a reexpansão em áreas com atelectasia, 
quanto para o desenvolvimento neurossensorial  e 
psicomotor do bebê.

Tipo de estudo
Este é um estudo do tipo coorte prospectiva e coorte 
retrospectiva não randomizado, ou seja, utilizou-se de 
um grupo experimental para identificar a relevância da 
intervenção fisioterapêutica no desmame precoce do 
recém-nascido pré-temo sob CPAP nasal artesanal.
População
A referida pesquisa teve a inclusão dos neonatos 
prematuros no período de maio a agosto de 2006 na 
Unidade Neonatal “Dra. Amélia Ribeiro” da Fundação 
Santa Casa de Misericórdia do Pará. Esta unidade 
admite para o tratamento RN’s com as mais 
diversificadas patologias, procedentes principalmente 
do centro obstétrico do próprio hospital, além de outros 
hospitais da região, sendo a Santa Casa considerada 
um hospital referência no atendimento ao recém-
nascido na Região Norte e Nordeste do Brasil. Onde 
esta pesquisa acompanhou os neonatos da Ala de 
Cuidados Especiais, que atende principalmente RN’s 
pré-termos com distúrbios respiratórios, destacando-
se a SDR e TTRN, estes diagnósticos eram realizados 
pela equipe médica da unidade neonatal da FSCM-PA, 
através de exames diagnósticos e complementares 
tais como: BSA, dados da sala de parto e radiografia de 
tórax. 
Para que os neonatos compusessem a pesquisa fez-se 
necessário o preenchimento dos critérios de inclusão, 
que foram: Paciente deveria estar no período neonatal 
e ter nascimento prematuro, e estar sob ventilação 
mecânica não invasiva, do tipo CPAP nasal artesanal.
Como critério de exclusão dos neonatos a pesquisa 
tinha como parâmetros: RN com quadro de hipóxia ou 
anóxia, toco traumatismos, SEPSES, Malformações 
congênitas e pneumonias em desenvolvimento.
A população foi composta de 82 RN’s, dos quais foram 
divididos em dois grupos:
A) Experimental

MATERIAIS E MÉTODOS
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O grupo experimental foi composto por quarenta 
neonatos, destes 36 (90%) com SDR e 4 (10%) com 
TTRN, sendo que este grupo teve acompanhamento 
diário pelos pesquisadores.
B) Controle
O grupo controle foi formado por 42 RN’s, destes 41 
(97,6%) com SDR e 1(2,4%) com TTRN atendidos no 
mesmo período do ano anterior, com características 
semelhantes a do grupo experimental, porém sem o 
acompanhamento fisioterapêutico.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Utilizou-se como instrumento um protocolo de 
Fisioterapia Respiratória para o desmame precoce de 
neonatos na referida ala de cuidados especiais, que foi 
elaborado baseando-se em diversos estudos 
realizados, através de artigos, revistas, acervo 
bibliográfico da Universidade do Estado do Pará 
(UEPA) e FSCM-PA.   O protocolo de tratamento 
fisioterapêutico foi aplicado diariamente, para um 
controle eficaz, cada paciente tinha uma ficha de 
acompanhamento (APÊNDICE). Cabe ressaltar que o 
referido protocolo tornou-se rotina pela equipe do 
Serviço de Fisioterapia Neonatal da unidade, assim 
sendo, todo RN passou a receber uma assistência 
fisioterapêutica precoce.  
Foi elaborado e aplicado no grupo experimental 
selecionado um protocolo de Fisioterapia respiratória 
para a realização do desmame do CPAP nasal 
artesanal, que incluíram: manobras de higiene 
brônquica, TEMP, RTA, estimulação proprioceptiva 
d iaf ragmát ica,  aspi ração de v ias aéreas,  
posicionamento e adequação no leito.                          
Salienta-se que as técnicas de Fisioterapia 
Respiratória foram utilizadas de acordo com o quadro 
clínico do RN apresentado no momento da avaliação e 
assistência. O paciente teve sua freqüência 
respiratória e cardíaca, saturação de oxigênio, bom 
funcionamento do circuito CPAP e ausculta pulmonar 
constantemente monitorado a fim de se obter um 
controle eficaz do quadro imediato do mesmo, 
cuidando-se desta forma para que a terapêutica 
aplicada tivesse segurança e fidedignidade.

PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS
Para a realização da pesquisa obteve-se, 
primeiramente, a permissão e aprovação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FSCM-
PA para a aplicação do protocolo na Unidade neonatal 
da FSCM-PA em (em anexo).

Para a inclusão do RN na pesquisa foi 
assinado um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), por parte dos pais e/ou 
responsável, permitindo a participação do RN na 
pesquisa e o registro de imagens da assistência 
fisioterapêutica. Além disso, foram esclarecidos os 
objetivos e as demais dúvidas relacionadas ao estudo 
(APÊNDICE).
A coleta dos dados do grupo experimental foi feita 
através das informações colhidas junto ao prontuário 
do Recém-nascido, dando ênfase nos dados 
referentes à sala de parto, como sexo, altura, peso, 
idade gestacional e patologia de base. Estas 
informações foram catalogadas em uma ficha de 
avaliação elaborada pelos autores deste estudo. 
(APÊNDICE)
Com relação ao tempo de tratamento fisioterapêutico, 
incluindo desmame do CPAP nasal até alta 
fisioterapêutica, já sem nenhum tipo de aporte de 
oxigênio, foi elaborada uma ficha de acompanhamento 
individual dos neonatos da ala de cuidados especiais.
O grupo controle teve seus dados colhidos, junto ao 
Serviço de Arquivo Médico (SAM) do hospital, sendo 
que os mesmos parâmetros do grupo experimental, 
foram levados em consideração para a montagem e 
análise do grupo controle.

Objetivo
Objetivo geral
Analisar se as técnicas fisioterapêuticas propostas 
foram eficientes para o desmame da ventilação 
mecânica não invasiva, do tipo CPAP nasal artesanal, 
em no máximo 72 horas após colocação do recém 
nascido nesta modalidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo mostram que a intervenção 
precoce junto ao recém-nascido pré-termo auxiliam no 
desmame do CPAP nasal artesanal em até setenta e 
duas horas de atendimento fisioterapêutico, reduzindo 
as chances de complicações durante a internação do 
neonato na FSCM-PA, quando comparado com o 
grupo controle que não foi submetido a nenhuma 
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conduta fisioterapêutica. Isto pode ser bem 
evidenciado nos gráficos.

Gráfico 01 - tempo de permanência no CPAP

Gráfico 02- grau de prematuridade

Ao final da realização deste estudo, pode-se observar e 
analisar que as técnicas fisioterapêuticas propostas 
foram eficientes para o desmame da ventilação 
mecânica não invasiva, do tipo CPAP nasal artesanal, 
em no máximo 72 horas após colocação do recém 
nascido nesta modalidade.
Além disso, pode-se comparar o tempo de atendimento 
fisioterapêutico entre os neonatos submetidos ao 
protocolo fisioterapêutico durante a pesquisa, pelos 
atendidos no ano anterior sem o auxílio do protocolo, 
comprovando-se que os bebês acompanhados no 
grupo experimental pela pesquisa obtiveram um menor 
tempo de internação. Somado a isso, demonstrou-se 
através de dados quantitativos e qualitativos a 
importância do desmame precoce da ventilação 
mecânica, observando que não houve relação entre 
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idade gestacional, peso e altura, com a permanência 
do RN sob o CPAP nasal artesanal.
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Vidas Secas: O Conflito Social na Figura de Fabiano 
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RESUMO

O presente trabalho trata sobre o conflito deflagrado 
entre os problemas sociais nordestinos e o 
personagem Fabiano da obra Vidas Secas de 
Graciliano Ramos. Análise sustentada através da 
teoria do romance moderno pensada por Georg Luckás 
e René Girard, visão apreciada e esplanada por Lucien 
Goldman. Usando ainda das considerações 
sociológicas de Darcy Ribeiro sobre o processo 
histórico que defini o homem nordestino. Dessa forma, 
uniu-se a concepção literária à sociológica para 
entender a posição do herói romanesco frente às 
imposições ou limitações que a sociedade configura.  

Palavras – Chave:  conf l i to,  modernismo, 
regionalismo, nordeste.

ABSTRACT

The present work deals with the conflict caused the 
northeast social problems and the character of Fabiano 
in the novel “Vidas Secas” by Graciliano Ramos. The 
analysis is supported though the theory of modern 
romance thought by Georg Luckás and René Girard, 
vision appreciated and explained by Lucien Goldman, 
and using the sociological considerations of Darcy 
Ribeiro about the historical process which defines the 
northeast man. Therefore, gathering the literate and 
limitations that society presents.

Keywords: conflict, modernism, regionalism, 
northeast.

Vidas Secas não constitui um romance cuja temática 
abranja a problemática da seca de forma dominante 
como em outras obras coevas, sua análise a esse fato 
existe de forma secundária, as agruras causadas pela 
estiagem são tratadas no decorrer do enredo 
sutilmente, havendo apenas no primeiro e último 
capítulos a preocupação imediata em mostrar a 
situação do indivíduo frente ao contrastante clima do 
agreste, não assumindo assim, um tom de denúncia ou 
mesmo fazendo uma descrição excessiva da desgraça 
do homem nordestino. Existe uma expectativa quanto à 
chegada da seca, o protagonista do romance, 
Fabiano3 , sabe das conseqüências da falta de chuva, 
como sua vida irá mudar e seu destino inevitável; não 
obstante, algo mais imediato e constante impera sobre 
Fabiano: a sociedade em toda sua extensão 
hierárquica.
Tem-se com essa afirmação o desdobramento do 
presente trabalho, pois o personagem em questão 
enquadra-se na definição de Georg Lukács e René 
Girard quanto à estrutura do protagonista no romance 
moderno (referente à sociedade individualista) 
defendida e analisada por Lucien Goldman em seu livro 
Sociologia do Romance. Juntamente a essa 
concepção literária usar-se-á a análise sociológica de 
Darcy Ribeiro através da obra O Povo Brasileiro quanto 
à formação da população sertaneja. Desse modo, tanto 
Lukács quanto Girard estabelecem a configuração do 
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herói romanesco moderno como um ser em conflito 
perante o mundo, alguém inadaptável, ou mesmo, um 
misantropo:

O herói demoníaco do romance é um louco ou um 
criminoso, em todo caso, como já dissemos, um 
personagem problemático cuja busca degradada 
e, por isso, inautêntica de valores autênticos num 
mundo de conformismo e convenção, constitui o 
conteúdo desse novo gênero literário que os escri-
tores criaram na sociedade individualista e a que 
chamaram romance. (GOLDMAN, 1990, p, 9). 

Doutra maneira, ao se buscar a origem de Fabiano, 
enquanto indivíduo situado em núcleo social 
específico, o sertão. Vê-se que sua formação cultural e 
fenotípica está relacionada diretamente com a 
atividade pecuária extensiva, pois o conjunto étnico 
que formou a população radicada no agreste é 
constituída em sua maioria por grupos com 
predominância racial caucasiana (miscigenados com 
parcelas indígenas) oriundos do litoral onde o cultivo da 
cana-de-açúcar não favorecia a subsistência de 
brancos ou mulatos pobres. Esse processo histórico 
desenvolveu um núcleo social com características 
únicas no trato cultural: 

 Conformou, também, um tipo de população com 
uma subcultura própria, a sertaneja, marcada por 
sua especialização ao pastoreio, por sua 
dispersão espacial e por traços característicos 
identificáveis no modo de vida, na organização da 
família, na estrutura do poder, na vestimenta 
típica, nos folguedos estacionais, na dieta, na 
culinária, na visão de mundo e numa 
religiosidade propensa ao messianismo. 
(RIBEIRO, 2004, p, 304). 

Diante desses fatores de ordem antropológica, 
sociológica e literária será construída a explicação para 
o problema endêmico do “indivíduo Fabiano” e seu 
deslocamento existencial. Logo, o protagonista, trará o 
estigma do enjeitado, o réprobo, o homem cuja 
situação no mundo representa a negação da 
humanidade devido a sua formação social, a qual o 
definiu para ser alguém arredio, ignorante e grosso; 
mas também obediente e servil. Essa condição torna-
se ainda mais complexa quando o herói toma 
consciência do seu estado e atinge a certeza da 
impossibilidade de mudar seu “mundo.” Havendo a 

oposição de valores que são admitidos pela sociedade 
e aqueles definidos pela visão do herói que se julga 
detentor do direito de possuir tal e tal regalia. O que leva 
o personagem a desejar valores essenciais, contudo 
simples: respeito, trabalho, conforto e descontração. 
Mas desprovidos de representatividade por causa do 
mundo indiferente às suas necessidades individuais, 
fato que anula o elemento quintessente dessa busca; 
esse processo é o responsável pela tensão entre o 
homem e a sociedade segundo Goldman:

Acabamos de afirmar, com efeito, que o romance 
caracteriza-se como a história de uma pesquisa 
de valores autênticos de um modo degradado, 
numa sociedade degradada, degradação que, no 
tocante ao herói, manifesta-se principalmente 
pela mediatização, pela redução de valores 
autênticos ao nível implícito e ao seu desapareci-
mento enquanto se apresentem como realidades 
manifestas.  (GOLDMAN, 1990, p, 15). 

Tudo isso demonstra ainda que essa conjuntura de 
interesses e episódios requer uma articulação 
psicológica realmente ativa e vibrante, destacando no 
personagem a patente existência de uma análise 
psicológica abrangente o necessário para indicar que 
esse herói, por mais insubmisso que seja, não pode 
lutar contra toda a sociedade. Como se vê: O romance 
psicológico, orientado para a análise da vida interior, 
caracterizado pela passividade do herói e sua 
consciência demasiado vasta para contentar-se com o 
que o mundo da convenção lhe pode propiciar. 
(GOLDMAN, 1990, p, 10).
Portanto, cabe deliberar como e quando haverá o 
antagonismo entre Fabiano e a sociedade, além de 
analisar as manifestações desse conflito.
No decorrer da narrativa essa problemática se 
manifesta sem uma ordem precisa, em razão dos 
devaneios sustentados pelo discurso indireto-livre, nos 
capítulos: Fabiano, Cadeia, Festa, Contas, O Soldado 
Amarelo e O Mundo Coberto de Penas. Tais capítulos 
irão definir o embate ideológico frente as seguintes 
instituições: a propriedade privada e o regime patronal; 
o governo e sua visão idealizada, bem como, sua 
personificação: o soldado amarelo; e, finalmente, os 
habitantes da cidade: a organização humana.
O primeiro ponto estabelecido que traduz a relação de 
dependência e exploração de Fabiano reside em sua 
posição quase estóica relativa ao destino imposto pela 
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hereditariedade social,  vinculado a sua profissão de 
vaqueiro; nascera destinado àquele trato com os 
bichos sem ter alguma esperança de nova sorte, mero 
empregado que sempre cuidaria das coisas dos outros 
e tal como ele os filhos seriam continuadores dessa 
realidade exasperante.
Dentro desse auto-julgamento Fabiano balanceia a 
jornada empreendida para escapar aos efeitos da 
seca, o enorme sofrimento passado com a família na 
travessia do sertão e o estado atual das coisas. Sua 
conclusão admite um misto de orgulho e resignação: 
escapara da morte, resistira à falta de água e comida e 
a canseira da longa jornada; pudera ainda arranjar 
moradia, trabalho e o sustento para a família; estavam 
todos gordos e sadios. No entanto, a que custo? Nada 
de valor era seu. Vivia numa constante ameaça de ser 
desterrado, só que agora pela ação do homem, o clima 
não era mais opositor. O sililóquio que abarca esses 
pensamentos configura-se nos seguintes excertos:

– Fabiano, você é um homem, exclamou em voz 
alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam 
perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o 
falar só. E, pensando bem, ele não era homem: era 
apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos 
outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, 
a barba e os cabelos ruivos; mas como vivia em 
terra alheia, cuidava de animais alheios, 
descobria-se, encolhia-se na presença dos bran-
cos e julgava-se cabra.” (RAMOS, 2003, p, 18).

Mediante a essa condição e tendo ciência de sua 
origem, Fabiano revela um recorrente complexo de 
inferioridade, associando-se aos animais de que cuida 
e deles retirando qualidades que julga merecedoras de 
crédito e louvor. Esse espelhamento com os animais 
possibilita que a despersonalização seja ainda maior, 
visto que, unicamente com qualidades inumanas ou 
semi-humanas se possa enfrentar a sorte sertaneja; 
ele aprofunda-se constantemente numa insubmissão 
sem escape, já que a coragem para agir drasticamente 
prossegue reprimida em seus pensamentos perversos 
ou ufanos. Sua educação supera o desejo de mudança. 
A realidade existia em virtude do que aprendera, a 
repetição de humilhações constituía algo comum, fora 
formado por elas, mostrava-se natural seu destino 
incorporar as constantes situações degradantes. Não 
obstante, além de todos esses complexos resta-lhe o 

desejo de, alheio a todas as convenções e dificuldades, 
tentar tornar-se homem dotado de direitos e não mais 
passível e humilhado perante seus iguais. Empreende 
enorme esforço na tentativa de crer nesse argumento, 
pois ele contrariava tudo o que julgava como possível.  
O conjunto de misérias e frustrações agrava-se devido 
ao regime de meação, o qual proporciona ao patrão 
(chamado de Homem Branco) lucros reais e concretos 
tanto na produção agrícola quanto na criação bovina e 
caprina; o empregado é responsável pelo êxito da 
propriedade, mas sujeito às normas de trabalho que 
impossibilitam um cultivo exclusivo para o sustento da 
família do sertanejo, relação que beira a servidão. 
Fabiano precisa então, para escapar da fome, usar dos 
gêneros do patrão, fato que reduz ainda mais o seu já 
minguado soldo, consumido não só pelo pagamento 
das dívidas, mas também pelos juros. O gado que 
adquire como pagamento acaba passando 
inevitavelmente para as mãos do patrão, a única forma 
de saldar as dívidas com o empregador. Essa relação 
trabalhista faz-se comum em todo o nordeste levando o 
sertanejo a uma espécie de escravidão por dívidas. 
Sem a estabilidade do clima e do humor do patrão, 
torna-se impossível ao trabalhador fazer melhorias na 
casa que habita, os mínimos confortos são comutados 
por necessidades imediatas, como o alimento, o 
vestuário e o combustível para iluminara a casa. Além 
do que, as benfeitorias serviriam ao patrão. Essa 
constante ameaça de banimento remonta ao tempo em 
que os vaqueiros faziam incursões no alto sertão na 
tentativa de conseguirem possessões, entretanto, 
invariavelmente aparecia um “proprietário real” 
tomando o pouco que eles haviam construído ou 
plantado, ocorrência tão constante quanto a seca.
 O cômputo dessa série de conseqüências históricas, 
sociais e psicológicas fomentam natural revolta contra 
as forças que cercam Fabiano, embora a forma de 
trabalho não constitua o traço mais indigno de sua 
estadia em terra alheia, pois ele está acostumado ao 
trato dos animais e ao cultivo agrícola; a autoridade 
imposta pesa acima de outros fatores, confirmando a 
estrutura hierárquica de poder inerente a supremacia 
do empregador sobre o valor humano do empregado, 
que sem possibilidade de reivindicar tratamento digno 
ou reconhecimento de suas qualidades admite o 
tratamento subumano que recebe.                                     
Fabiano encarna o ser isolado em seu próprio 
julgamento de mundo, estando atento aos desmandos 
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que o cercam, mas cujas convicções ficam sem 
ressonância nas outras classes sociais. Aquilo que 
almeja compete unicamente a si, estando sem nenhum 
apóio que fortaleça sua empreitada que se mostra 
interior ao entronizar na sua visão de mundo, 
reformulada pelas novas experiências sociais repletas 
de engodos e intransigências, verdadeiro caos, onde o 
espírito atribulado de Fabiano se debate exposto à 
disparidade total de princípios que defende contra a 
indiferença do meio que o cerca. O caminho que segue 
no martírio da incompreensão social de suas 
necessidades possui uma vertente externa, manifesta 
durante as relações que terá com a urbe.
Dessa forma, a relação entre Fabiano e seu patrão é 
das mais instáveis, visto que o vaqueiro necessita de 
um ambiente onde possa sobreviver, tal como o dono 
da terra precisa que sua propriedade gere lucros. 
Portanto, a renda do proprietário existe em função da 
exploração que o empregado sofre, firmando-se um 
acordo implícito em que cada parte reconhece seu 
papel. O empregado obedece e resigna-se com sua 
condição, pois não tem escolha, ficando a mercê da 
ameaça do banimento usada frequentemente. Não há 
confiança entre os elementos dessa atividade 
empregadiça.     
O embate entre empregado e patrão dilui-se 
miseravelmente toda vez que o sertanejo revolta-se, 
afinal não estando satisfeito com o regime que o 
mantém deve então ganhar o mundo, outro vaqueiro 
substituirá seu lugar imediatamente. Enquanto 
indivíduo não serve aos desígnios econômicos da 
sociedade de mercado, mas se disposto a renegar 
seus valores e servir incondicionalmente aos 
interesses do patrão será mantido, embora com o 
mínimo para sobreviver, mesmo que esse pouco ainda 
seja roubado. A solução era a mais mesquinha 
possível, se a revolta não valia de nada restava apenas 
o tormento íntimo: “Por que seria que os homens ricos 
ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? Fazia até 
nojo pessoas importantes se ocuparem com 
semelhantes porcarias”. (RAMOS, 2003, p, 97).
 Inconciliáveis se mostram, portanto, os interesses do 
senhor de terra e os de Fabiano, ainda que as 
pretensões desse último sejam simples, desejos 
humildes em relação aos direitos que ele julga ter. Sua 
individualidade fica suprimida dentro de um complexo 
mundo voltado exclusivamente ao anseio pelo lucro, 
existindo um processo de coisificação que tenta igualar 

todo o pensamento social em um único estágio de 
dependência: devido à necessidade de sobrevivência o 
indivíduo participa dessa estrutura opressiva.
Em outro estágio analítico vê-se o conflito de Fabiano 
com o “Governo” e sua personificação direta através do 
“Soldado Amarelo”, cujo desempenho e ação 
expressam com veemência a esmagadora influência 
dessa instituição na vida do indivíduo dotado de sua 
noção de valor e consciente de sua singularidade. O 
posicionamento de Fabiano esbarra contra um novo 
obstáculo, embora mais amplo e distante de sua 
realidade, posto num plano abstrato e que toma 
referência material apenas na figura de um reles 
soldado, exibindo assim o aspecto medíocre e injusto 
do maquinário estatal. São regras e leis tão distantes 
do mundo sertanejo, patentes do absurdo em razão da 
ignorância do vaqueiro, que preso na rusticidade do 
meio, tangido pelas experiências negativas vividas 
embrutece o entendimento para fugir da pressão que 
esse códice legal configura.
O primeiro contato de Fabiano com o poder do governo 
se faz arbitrariamente, “Levantou-se e caminhou atrás 
do amarelo, que era autoridade e mandava. Fabiano 
sempre havia obedecido. Tinha muque e substância, 
mas pensava pouco, deseja pouco e obedecia”4. O 
convite para um jogo de cartas é o começo de seu 
tormento existencial, no decorrer da jogatina perde 
parte do pouco salário recebido, saindo arreliado com a 
esperteza dos homens da cidade. O soldado amarelo 
irritado com essa rebeldia segue o caboclo 
tencionando tomar satisfação, e movido por maldade 
ou apenas desejando exercer sua autoridade, pisa no 
pé de Fabiano, achincalha com sua dignidade, diverte-
se com a humilhação do vaqueiro. Esse contato 
coaduna sua postura submissa em relação à 
intransigência do soldado. Fabiano ao ser ofendido 
“pelo amarelo” resiste ao impulso de defesa, 
comportando-se com a mesma mesquinhez que se 
portava diante do patrão, se cala, pede para ser 
deixado em paz, agüenta o infortúnio quase resignado; 
quando se revolta buscando o fim da afronta, xingando 
seu opressor, recebe voz de prisão ficando sujeito aos 
desmandos da autoridade, os outros policias sem fazer 
julgamento dos fatos prendem-no. Fabiano mesmo 

4 RAMOS, 2003, p, 28.
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distante de conseguir explicar-se, expressar defesa ou 
reivindicar seus direitos entende que fora injustiçado 
pela única instituição que parecia ser isenta de 
corrupção. 
Concomitante ao fim da concepção idealizada de 
“Governo”, Fabiano vislumbra um meio de vingança, a 
possibilidade única (na visão popular) de indivíduos 
como ele conseguirem desforra contra o conjunto de 
normas que permitiam injustiças como essa que o 
assolava. A consciência de que a ordem das coisas 
estava errada nasce informe, limitada pela fúria que 
Fabiano sentia, logo, consegue apenas direcionar seu 
pensamento a destruição dos chefes do governo como 
a resolução de seus problemas práticos e próximos, 
contudo, percebe a enorme complexidade de uma 
ação dessas,  a lém de compreender  sua 
responsabilidade como pai de família.
O movimento do cangaço assumia matizes de 
revolução, denota o anseio simplório da agressividade, 
descartando os motivos implícitos e contundentes que 
regem as relações sociais. De tal forma que Fabiano 
projeta em sua família o pretexto que o impede de agir, 
revelando assim sua própria inépcia como defensor de 
seus ideais. Preso em sua ignorância e subserviência, 
produto fiel de uma estrutura social classista, resta-lhe 
o desejo ardente, a certeza de que algo deve ser feito, 
embora, segundo Goldman, o herói problemático 
reconheça “a futilidade de seus esforços e de sua 
busca anterior”5.
As experiências “com o poder” seguintes ao caso de 
sua prisão pelo soldado amarelo, confirmam ainda 
mais o absurdo da autoridade do governo. Auferem 
outras idiossincrasias ao espírito de Fabiano, que 
ignorante quanto às malhas que engendram as 
relações sociais raciocina mediocridade, apegado à 
lógica de que pode fazer o que deseja com seus bens; 
incorre noutra experiência negativa quando tenta 
conseguir algum dinheiro na venda de um porco. 
Esbarra com as leis, o imposto cobrado pela prefeitura 
sobre a carne do bicho. A dinâmica social apresenta-se 
cheia de ciladas, além de usurpar o direito de defesa, 
imprimir autoridade através do patrão e do soldado 
amarelo; pressiona-o em nível ultrajante: mesmo o 
alimento não fica isento das taxas do governo. 
O cobrador significa outra ramificação do governo, com 
igual capacidade nociva. Fabiano encontra-se 
explorado por uma lei incoerente, de natureza 
intrincada. O cobrador se mostra insensível, 

sustentado pela lei não se importa com a situação de 
penúria de Fabiano, pois ele necessitado de dinheiro 
imolara o porco em beneficio da família. Via de regra as 
relações entre Fabiano e qualquer elemento autoritário 
acabam logrando o vaqueiro, seja no salário, na 
expressão de seu descontentamento ou na luta pela 
sobrevivência. Tudo conflui a atestar “que o despertar 
da consciência sertaneja para sua própria causa não 
assume, ainda, uma atitude de rebeldia generalizada. 
Mas já alcança uma postura de inconformismo que 
contrasta com a resignação tradicional”6. Assim, sem 
meios de enfrentar os meandros da corrente social 
resta-lhe novamente indignação.                  
O ápice dessa impotência espiritual revela-se quando 
Fabiano encontra o soldado amarelo bêbado, 
completamente à mercê de sua vingança. Como se o 
destino houvesse conspirado para dar a possibilidade 
de uma revanche que o deixaria em paz consigo, 
suprimindo esse braço insignificante do onipresente 
governo. A simbologia avulta nesse episódio 
esmagadoramente: Fabiano recua diante da decrépita 
figura do soldado, tal qual, o indivíduo que se eximi de 
enfrentar o terrifico opositor, seja ele quem for: o 
Estado, um inimigo, uma circunstância. É o momento 
onde se deflagra todos os seus recalques, o receio da 
ação configura magnânimo complexo de submissão. A 
vontade vingativa esbarra diante do costume de curvar-
se a autoridade.
Essa divagação domina Fabiano mostrando-lhe sua 
fraqueza, acentuando em toda sua extensão o 
angustiante prélio de sua consciência contra o respeito 
incutido às formas de poder, conquanto cambaleantes, 
sem méritos ou prestígio, guardam sua dignidade 
simbólica. As considerações que faz o levam a 
ponderação da sua real essência. Seria ele bravo e 
forte ou apenas um covarde? Afinal, o que defini o 
poder em sua opinião é a força. Com isso esboça uma 
conclusão confusa: mesmo sendo o soldado alguém 
fraco e insignificante possuía autoridade sobre os 
homens, já ele, embora tenha força física de sobra é 
desprovido da centelha do comando. Essa divergência 
contém todo o ranço da secular subserviência que 
persiste ao avanço da informação e as mudanças 
históricas e políticas. A surra que levara minara-lhe a 
dignidade. 

5GOLDAMAN, 1990, p, 72.
6RIBEIRO, 2004, p, 360.
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O assassinato do soldado amarelo constituiria a ação 
motriz que pretenderia subverter a ordem histórica de 
arbitrariedades, dando a possibilidade de Fabiano 
romper o ciclo de humilhações que o prendiam ao 
ostracismo social sustentado pelo abuso do poder 
disperso nas mais variadas formas, presente nas leis e 
nos costumes urbanos. O código de honra do sertanejo 
preza a valentia, os atos extremados de coragem e 
rebeldia; obras que elevem o homem acima da 
condição corriqueira. Fabiano se houvesse matado o 
soldado, conseguiria respeito, o prestígio moral de ter 
praticado ato invulgar, digno de lembrança e 
reconhecimento. Debalde, remoia o ato abortado que o 
perderia ante a sociedade, contudo, lhe desse a 
notoriedade de um homem admirável, cangaceiro que 
realiza aquilo apenas imaginado por tantos outros, se 
inserindo em seleto grupo de desordeiros aumentados 
pelas proezas, mitificados em heróis populares, 
confundindo-se com os paladinos do passado e 
aqueles que ainda surgiriam; teria sua honra resgata 
com o homicídio do algoz. 
Além disso, a organização social suscita outro ponto de 
atrito, premendo Fabiano ao recolhimento do trato 
humano. Desconfiança que se estende a todos os 
indivíduos, numa generalização quase paranóica. O 
ser humano configura-se em constante artefato 
opressor, disposto a aniquilar o sentimento de bem 
estar, a própria sensação de pertencer à espécie 
humana. Fabiano, entretanto, não se classifica como 
um tipo, uma caricatura de um sofrimento coletivo, suas 
dores são únicas e a maneira de senti-las o distinguem 
de outros retirantes. Então se percebe como soa 
diferente seu drama na região nordestina, muito mais 
que vaqueiro desgraçado, ele é um indivíduo 
incomparável; dono de sensibilidade rústica, mas 
sagaz o bastante para compreender sua inadequação 
no trato social; seja em razão de seu emprego humilde, 
o ressentimento quanto às injustiças que lhe infligiram 
ou por sua ignorância e inabilidade expressiva. O 
motivo, seja ele qual for, comprovaria invariavelmente 
a solidão que encontra mesmo cercado pelo turbilhão 
de citadinos.         
A solidão constrói a desolação existencial que afligirá 
constantemente o âmago de Fabiano. O sentimento de 
insatisfação se imprimi nas tentativas de aproximação 
com a sociedade, vereda que deságua na insistente 
busca do vir-a-ser, o reconhecimento visceral da 
questão cultural e social, ingênua em parte, mas cujo 

arrazoado projeta a inferência quanto ao substrato que 
sustenta e limita cada grupo humano, dispensando a 
ambos classificação objetiva e essencial. Pois a 
comunidade “sertaneja do interior distanciou-se não só 
espacial mas também social e culturalmente da gente 
litorânea, estabelecendo-se uma defasagem que as 
opõem como se fossem povos distintos”. (RIBEIRO, 
2004, p, 354-355). 
A cidade serve de palco para a efetivação do 
dilacerante percurso que liga o indivíduo Fabiano, 
detentor da cadeia de complexos e traumas sociais, 
aos seus motivos orgânicos, exemplificados 
empiricamente. Todos os membros da cidade integram 
um único bloco tirânico, dispostos em estrutura um 
pouco mais desenvolvida, associada ao liberalismo 
econômico direcionado exclusivamente a exploração 
dos consumidores. Goldman afirma ser a economia 
voltada para o mercado a responsável pela 
despersonalização do homem, pois a individualidade 
fica ameaçada por ser necessário ao indivíduo refletir o 
pensamento capitalista vigente, caindo assim no 
redemoinho ideológico onde a ordem da sociedade se 
confirma pelo nivelamento das vontades ou a aceitação 
do curso do sistema econômico-político. Logo, o 
desconforto de Fabiano está interligado ao contraste 
do pensamento econômico deflagrado, com os seus 
valores rurais que tendem ao anacronismo, por 
estarem relacionados a tradições que primam pela 
honra, justiça e hombridade; além do respeito e o temor 
dirigidos à autoridade, provenientes do mesmo núcleo 
de princípios.  
A tríade de pólos dramáticos acena para a confluência 
dialética de um problema sem resolução: mostra-se 
impossível a inserção de Fabiano na ordem social 
contemporânea sem que perca seu caráter particular. 
Ele se encontra inigualavelmente só com suas 
convicções. Portanto, a problemática não se limita a 
refletir apenas sua origem e formação, aludi com 
veemência à desestruturação de um sistema de 
preceitos facilitadores do convívio humano, embora 
decadentes; a sociedade agrária não consegue 
subsistir isolada, se vê forçada a enfrentar realidade 
nova e desconcertante, sem as simplificações do 
regime latifundiário; pois a seca e a vilania da estrutura 
urbana, envolta nos avanços culturais do século XX, 
empurram o sertanejo a comutar verdadeira diáspora, 
todavia seja o sertão a mítica terra de liberdade e 
fartura. O fim desse conjunto moral e mesmo social, 
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lança Fabiano numa única direção: abandonar ou 
suprimir seus valores. A seca motiva a marcha à 
cidade, ambiente tão agressivo quanto o clima agreste, 
forçando-o a aprender um novo código de postura para 
tencionar a incerta realização de uma melhor vida 
longe de seu habitat, estendendo aos seus filhos esse 
ideal. Entretanto, por mais radical que essa mudança 
seja, ele ainda continuará subordinado as mesmas 
pressões de outrora, encalacrado na repetição da 
intransigência de um futuro patrão, no abuso da 
autoridade de outro soldado amarelo e hostilizado na 
cidade por ser mais um néscio e miserável retirante. O 
desfecho de seu destino não é esperançoso como 
muitos acreditam, mas a prova irrefutável de que o ciclo 
existencial dos “Fabianos” não muda.
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