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APRESENTAÇÃO
Esta publicação do Caderno de Resumos que ora apresentamos é fruto
do trabalho de vários autores das mais variadas áreas do conhecimento, e
reúne o resultado de trabalhos apresentados no VII Encontro de Pesquisa da
FATEB e XI Encontro de Iniciação Científica da Fateb, realizado nos dias 29 e
30 de outubro de 2020, na cidade de Telêmaco Borba/PR.
Este evento promove um momento de interlocução dos acadêmicos da
Fateb com acadêmicos de outras instituições e também de professores,
especialistas, mestres e doutores no diálogo e reflexão acerca das pesquisas
apresentadas.
Essa interlocução no evento contribuiu para o amadurecimento teórico
de nossos acadêmicos, que dão os primeiros passos para a construção de uma
pesquisa séria e de qualidade orientados por nossos professores.
Precisamos também destacar que na realização do evento, que
culminou na presente publicação, foi imprescindível a atuação coletiva para a
organização, efetivação e finalização dos trabalhos. Alunos, professores e
todos os demais envolvidos no processo colaboraram para o sucesso do
evento e agora do Caderno de Resumos.

Eliane F. Young Blood
Coordenadora da Biblioteca e
Editora Fateb
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A SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL (SPM) E AS INTERFERÊNCIAS NO
DESEMPENHO FÍSICO DE ATLETAS DE VOLEIBOL EM SITUAÇÕES
DE TREINAMENTO E JOGO
Ana Luyza Basso1 e Aurélio Luiz de Oliveira2

RESUMO
A pesquisa aborda a síndrome pré-menstrual (SPM) e as interferências hormonais
que podem ocorrer no desempenho de atletas de voleibol nos treinamentos e jogos.
A problemática do estudo destaca em como se manifesta a SPM em atletas
femininas da modalidade de voleibol em relação ao desempenho físicos em treinos e
jogos. O objetivo dessa pesquisa apresenta níveis de desempenho físico de atletas
que jogam e treinam voleibol no seu período menstrual. Uma pesquisa quantitativa,
com abordagem exploratória em relação ao seu objetivo, levantamento de dados em
relação aos procedimentos técnicos adotados. A população é composta por trinta
(30) atletas entre dezoito (18) e trinta e seis (36) anos. O questionário é composto
por cinco (5) questões que fazem alusão à SPM. As considerações apontam que, na
fase pré-menstrual, a fadiga e sintomas de TPM aparecem o desempenho da atleta
tende a diminuir. A tabulação dos resultados detém informações para que técnicos e
treinadores considerem as intensidades de treinos durante a menstruação, levando
em consideração a individualidade de cada mulher-atleta.
Palavras-chave: Síndrome Pré-menstrual. Voleibol. Rendimento Esportivo.

ABSTRACT
The research addresses the premenstrual syndrome (PMS) and hormonal
interferences that can occur in the performance of volleyball athletes in training and
games. The problem of the study highlights how the PMS manifests itself in female
volleyball athletes in relation to physical performance in training and games. The
objective of this research presents levels of physical performance of athletes who
play and train volleyball in their menstrual period. A quantitative research, with an
exploratory approach in relation to its objective, data collection in relation to the
technical procedures adopted. The population consists of thirty (30) athletes between
eighteen (18) and thirty-six (36) years. The questionnaire consists of five (5)
questions that allude to the SPM. Considerations indicate that, in the premenstrual
phase, fatigue and PMS symptoms appear, the athlete's performance tends to
decrease. The tabulation of the results provides information for coaches and coaches
to consider the training intensities during menstruation, taking into account the
individuality of each woman-athlete.
Keywords Premenstrual syndrome. Volleyball. Sports Performance.
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1. INTRODUÇÃO
A prática da atividade física para as mulheres tem muitos benefícios, porém,
elas possuem características próprias que na grande maioria as fazem sofrer, como
por exemplo, o ciclo menstrual, “variações no perfil hormonal, incidência de
afecções próprias do gênero, além das respostas fisiológicas e orgânicas ao
exercício”. (LEITÃO, 2000)
A menstruação é uma perca de sangue no corpo da mulher quando não há
fecundação, o ciclo dura em média 28 dias, e é dividida em três fases: folicular,
ovulátoria e lútea.
Para realização das atividades físicas as fases do ciclo menstrual podem ser
essenciais para o seu desempenho, na fase pré-menstrual é onde as mulheres, por
exemplo, podem ficar sem paciência para receber ordens ou até mesmo sem
paciência com suas colegas de equipe, além de se sentirem mais fracas.
Durante a menstruação, as mulheres sentem as dores, cólicas, etc. e ficam
indispostas para os treinos, logo, na fase pós-menstrual as mulheres podem
mostrar significativamente uma melhora no seu desempenho.
Mulheres revelam que se sentem incapazes e indispostas ao realizarem
atividades físicas no seu período menstrual. É comum as ouvir reclamando que
estão fracas, sem concentração além de que o corpo manifesta diversos sintomas
que as façam desistir do exercício, mais é importante ressaltar que mesmo com
esses sintomas as práticas das atividades devem continuar, respeitando as
mudanças hormonais.
Cada mulher sabe o que sofre e o que passa durante seu ciclo menstrual.
Para Oliveira (2008), o efeito do ciclo menstrual sobre o desempenho pode ser
específico de cada indivíduo, sendo assim, uma mulher pode sofrer desiquilíbrio
emocional muito intenso que pode afetar diretamente sua performance como
também existem mulheres que não sofrem tanto desiquilíbrio e acabam não tendo
uma queda no seu desempenho.
A síndrome pré-menstrual (SPM) é caracterizada pela ocorrência repetitiva
de um conjunto de alterações físicas, do humor, cognitivas e comportamentais, que
interferem negativamente nas atividades diárias, com início em torno de duas
semanas antes da menstruação e alívio rápido após o início do fluxo menstrual.
“A literatura científica ainda é escassa sobre os aspectos hormonais que
afetam o desempenho de mulheres praticantes de exercícios físicos” (DAVID et al.,
2009), pois dependendo da atividade física praticada o corpo pode ou não sofrer
essas alterações hormonais interferindo assim no desempenho da atleta. (PORTAL
DA EDUCAÇÃO FÍSICA, 2012)
Há poucos estudos que concluem algo concreto sobre o desempenho físico
de atletas de voleibol durante a menstruação, apesar de existirem relatos de
mulheres contando como sofrem nesse período, o assunto é muito amplo, pois cada
corpo se comporta de maneira diferente.
Estudos fundamentados dizem que muitos profissionais/ treinadores do alto
rendimento não respeitam esse período das mulheres e acabam não levando em
consideração o fato de que o ciclo menstrual atrapalha gradativamente a
performance das atletas.
Treinos mal planejados para mulheres que sofrem com essas alterações
hormonais podem acarretar sérios problemas de saúde, além de que se não for
levado a sério esses planejamentos, pode ser que as mulheres não desempenhem
seu papel para o resultado esperado. Dessa forma, a questão principal dessa
pesquisa é Como se manifesta a SPM em atletas femininas da modalidade de
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voleibol no que diz respeito aos seus desempenhos físicos em sessões de treino e
jogos?
Sabemos que hoje em dia as atletas de alto rendimento de voleibol devem
estar sempre no seu auge, para que consigam resultados bons e satisfatórios, para
isso é importante conhecer seu corpo e saber das suas limitações principalmente
durante seu período menstrual, que é visto como assombração pela maioria.
As alterações fisiológicas que aparecem no corpo durante o período
menstrual podem fazer com que a desempenho caia significativamente, podendo
atrapalhar seu rendimento e até mesmo das colegas de equipe. As atletas sofrem
com as alterações e acabam não praticando o esporte com a mesma vontade e
nem com a mesma intensidade nessa fase.
Muitas mulheres buscam entender e saber mais sobre essas alterações e o
que ocorre com seu corpo nessa fase menstrual, mas como esse assunto é um
pouco escasso, muitas perguntas ficam sem ser respondidas.
O presente estudo traz as principais mudanças hormonais decorrentes desse
período que levam as mulheres a loucura, e também a relação dessas alterações
com o desempenho das atletas de voleibol, e como dentro da literatura podemos
não encontrar muitos assuntos relacionados, esse estudo pode acrescentar algo
que as mulheres procuram.
2. METODOLOGIA
O método é um instrumento do conhecimento que proporciona aos
pesquisadores, em qualquer área de sua formação, orientação geral que facilita
planejar uma pesquisa. Em sentido mais genérico, método em pesquisas, seja qual
for o seu tipo, é a escolha de procedimentos sistemáticos para discrição e explicação
do estudo.
Metodologia é uma preocupação instrumental. Trata das formas de se fazer
ciência. Cuida dos procedimentos, das ferramentas, dos caminhos. A finalidade da
ciência é tratar a realidade teórica (DEMO, 1987, p.22).
Analisado os objetivos do trabalho, Andrade (1997, p. 114) relata que, as
comparações com finalidade de verificar semelhanças e explicar divergências são
subsídios de um método comparativo.
2.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
A pesquisa constitui um ato dinâmico de questionamento, indagação e
aprofundamento. Consiste na tentativa de desvelamento de determinados objetivos.
É a busca de uma resposta significativa a uma dúvida ou problema. (BARROS,
1990, p. 54).
Segundo Barros (2000, p. 76) pesquisas que adotam um critério de
manipulação de uma ou mais variáveis independentes, a fim de se observar e
interpretar as reações e as modificações ocorridas no objeto de pesquisa. ~].
Reforçando essa idéia, Fachin (2002, p. 40) mostra que a pesquisa
experimental é aquela em que as variáveis são manipuladas de maneira
preestabelecidas e seus efeitos suficientemente controlados e conhecidos pelo
pesquisador.
O princípio central da aplicação dos métodos experimentais é que devemos
aceitar os resultados tal como eles se apresentam com tudo que neles haja de
imprevisto e de acidental e, diante dos resultados, é necessário esquecer as próprias
opiniões (FACHIN, 2002, p. 40).
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Segundo GODOY (1995, p.58) a abordagem quantitativa, enquanto exercício
de pesquisa apresenta como uma proposta rigidamente estruturada. É determinada
em relação aos dados ou proporção numérica. Porém, a atribuição numérica não
deve ser ao acaso, porque a variação de uma propriedade não é quantificada
cientificamente. A literatura mostra que, em termos gerais, a quantificação científica
é uma forma de atribuir números a propriedades, objetos, acontecimentos, materiais,
de modo que proporcione informações úteis (FACHIN, 2002, p.79).
Assim, em função de seus objetivos, esta pesquisa detém características de
pesquisa exploratória, uma vez que tem por objetivo: familiarizar o pesquisador
com o problema, possibilitando tornar o mesmo mais explícito ou a construção de
hipóteses. Seu planejamento é flexível uma vez que permite meditar variados
aspectos relativos ao objeto estudado. Já sua efetivação poderá ocorrer por: (i)
levantamento bibliográfico; (ii) entrevistas com pessoas que possuem experiências
ou envolvimento com o problema pesquisado; (iii) análise de exemplos que permitam
a compreensão do objeto.
Em relação aos procedimentos técnicos adotados, a pesquisa foi classificada
como levantamento de dados uma vez que as pesquisas deste tipo caracterizamse pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer.
Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de
pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise
quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados.
Quando o levantamento recolhe informações de todos os integrantes do
universo pesquisado, tem-se um censo. São extremamente úteis; proporcionam
informações gerais acerca das populações, que são indispensáveis em boa parte
nas investigações sociais.
Vantagens: conhecimento direto da realidade. As próprias pessoas informam
sobre seu comportamento, crenças e opiniões. Economia e rapidez. É possível a
coleta de grandes quantidades de dados em curto espaço de tempo. São utilizados
questionários e os custos se tornam relativamente baixos.
2.2. LOCAL
A coleta de dados foi realizada nas cidades onde residem as atletas, por
instrumento QUESTIONÁRIO específico definido.
2.3. POPULAÇÃO DE AMOSTRA
A população dessa pesquisa foi composta por 30 (trinta) atletas da
modalidade de voleibol do sexo feminino, com idade das atletas a ser entrevistadas
entre 18 a 36 anos de idade.
2.4. INSTRUMENTO
Para capturar as informações acerca da temática do projeto, foi utilizado o
Questionário de Identificação de SPM e de CM em Esportistas, organizado pela
autora e seu orientador, em conformidade com os aspectos teóricos preconizados
em textos científicos que fazem alusão à temática abordada.
O Instrumento escolhido, trata-se de um questionário composto por 5 (cinco)
questões de múltipla escolha que fazem alusão à síndrome pré-menstrual (SPM),
a qual é caracterizada pela ocorrência repetitiva de um conjunto de alterações
físicas, do humor, cognitivas e comportamentais, que interferem negativamente nas
atividades diárias, com início em torno de duas semanas antes da menstruação e
alívio rápido após o início do fluxo menstrual e também ao ciclo menstrual (CM),
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que é o termo científico para as alterações fisiológicas que ocorrem nas mulheres
férteis que têm como finalidade a reprodução sexual e fecundação.
As questões escolhidas abordam informações mais generalizadas referentes
à idade, posição em que atua em quadra, e tempo de prática na modalidade
escolhida e, às questões mais específicas que abordam os aspectos de
sintomatologia da SPM e CM e as condições em situação de treino e jogo naquilo
que diz respeito ao “conforto/desconforto” para a prática desportiva.
2.5. ESTRATEGIA DE AÇÃO
Para a execução desta pesquisa, foram encaminhados, via e-mail, o
questionário às 30 atletas escolhidas pela autora e que são de íntima relação com
esta, para que procedessem com o preenchimento do mesmo.
As atletas escolhidas, cabe ressaltar, fazem parte de equipes por onde a
autora dessa pesquisa já atuou ou que jogavam em equipes adversárias, fato este
que, acreditamos, contribuiu sobremaneira para a devolutiva do instrumento em
questão.
Paralelamente ao envio do Questionário já descrito, foi também encaminhado
o TCLE (termo de consentimento livre e esclarecido) documento importante de um
projeto de pesquisa, esse documento garante ao sujeito seus direitos, para que as
atletas respondentes possam se inteirar daquilo que a pesquisa preconiza e obter
todas as informações necessária e, a posteriore, assinar o mesmo dando a anuência
necessária para o andamento da pesquisa.
Metodologicamente, pela pesquisa se configurar como uma “coleta de
dados”, a tabulação do mesmo foi realizada em Planilha do Microsoft Excel e os
gráficos estruturados no Microsoft Power Point para evidenciar quantitativamente as
respostas oportunizadas pelas atletas respondentes.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL: REFLEXOLOGIA DA SITUAÇÃO
As mulheres em meados do século XIX começaram a se inserir no mundo dos
esportes, e mediantes a todas as lutas que elas enfrentaram vindas da Europa,
conseguiram uma maior visibilidade e uma participação mais ampla no esporte, isso
se deu nas primeiras décadas do século XX.
Para Leitão MB, (2000) diferente dos homens as mulheres possuem aspectos
próprios do gênero que podem atrapalhar no rendimento esportivo, incluindo
variações no perfil hormonal, como também, incidências de afecções próprias do
gênero, respostas fisiológicas e orgânicas do exercício. Mas devemos destacar que
tanto para homens como para as mulheres os benefícios da atividade física, são
muitos e são comprovados.
A fisiologia do exercício apresenta para os sexos diferenças que provocam
alterações sendo que os homens detêm maior quantidade de massa muscular por
peso corporal total, ao mesmo tempo que as mulheres possuem uma quantidade
maior de percentual de gordura corporal. “Isso resulta no homem em menor
eficiência termorregulatória quando pratica exercícios em ambientes quentes”
(Carvalho T, Nóbrega ACL, Lazzoli JK, Magni JRT, Rezende L, Drummond FA,
1996)
Uma questão importante quando estudamos a mulher atleta diz respeito
a possíveis alterações hormonais, portanto, alterações menstruais,
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como: amenorreia, oligomenorreia e anovolução, decorrentes de
esquemas de treinamento mal-orientados e exercícios em volume
inadequado. (Arena B, Maffulli N, Maffulli F, Morleo MA, 1995)( Pardini
DP, 2001)

Mesmo que existam muitos estudos que fazem relação entre o desempenho
físico e as alterações hormonais decorrentes do período menstrual, é escasso os
estudos que se referem especificamente quanto as alterações fisiológicas que cada
mulher sofre durante cada fase do ciclo menstrual. “Por sua vez, a maioria dos
estudos que citam a relação do desempenho com o ciclo menstrual (Masterson G.
1999, Machado AH, Silva JD, Guanabarino R, 2002, Monteiro W, Simão R, Farinatti
P, 2005) não levam em consideração as diferentes afecções, como as moléstias
perimenstruais”. (Kishali NF, Imamoglu O, Katkat D, Atan T, Akyol P, 2006)
“As moléstias perimenstruais são classificadas em: síndrome pré-menstrual
(SPM), síndrome intermenstrual (SIM), disforia luteal, dismenorreia e depressão do
climatério” (Berenstein E, Klotzel D. 2005)
São variados sintomas que síndrome pré-menstrual apresenta de uma forma
diversa e sem um padrão definido. Para Robert Frank, (1931) a TPM (tensão prémenstrual) é um momento em que se apresenta sete a dez dias antes da
menstruação, esse momento é definido por ele como um “estado de irritabilidade,
sentimento de desassossego e mal estar de indescritível tensão”.
A síndrome pré-menstrual que antecede a menstruação por um período de
mais ou menos sete dias, é considerada atualmente como sendo um grupo de
alterações físicas e comportamentais que afetam algumas mulheres.
Pesquisas revelam que os principais sintomas pré-menstruais entre as
mulheres que são considerados os mais graves são: “irritabilidade (86%), cansaço
(71%), depressão e cefaleia (62% cada); 95% das mulheres estudadas
apresentavam mais de um sintoma e 76%, associação de sintomas físicos e
psíquicos” (Longo da Silva CM, Gigante DP, Carret LMV, Fassa ACG. 2006)
Devemos levar em consideração o quanto que essas alterações fisiológicas
afetam a vida das atletas tanto em treinamentos diários e outros eventos não
importantes, quanto em competições. Canty AP, (1995) realizou o primeiro estudo
relatando a relação entre a síndrome pré-menstrual e o exercício físico.
Alguns pesquisadores relataram que no período pré-menstrual ocorre
redução na capacidade de concentração, além de fadiga muscular e
nervosa mais rápida. Assim como acontece com atividades aeróbias, o
rendimento no treinamento de força é diferente nas diversas fases do
ciclo menstrual. Na fase estrogênica (pós-menstrual) o rendimento é
melhor do que na progestogênica (pré-menstrual), na qual as atletas
ficam irritadas e menos pacientes com os treinos. (Lebrun CM, Mckenzie
DC, Prior JC, Taunton JE. 1995)

Para Masterson (1999) “o estudo da potência anaeróbia incluindo,
consequentemente, a resistência muscular assuma em vários esportes grande
importância, são poucos os estudos relacionando essa variável com o ciclo
menstrual e suas alterações”.
São difíceis de interpretar alguns resultados pois as alterações fisiológicas
variam de mulher para mulher, pelo pequeno público estudado, e pelos níveis de
aptidão entre elas, são variáveis que interferem os estudos.
Segundo Azevedo MRD. (2001) as informações que são colocadas nesses
estudos são de feitas de maneira informal, por isso, a importância de uma
investigação maior e mais estudos sobre a SPM e as suas interferências no
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exercício físico. Ainda não existe estudos laboratoriais seguros que comprovem essa
relação.
Avaliações feitas nesses estudos necessitam ser individualizadas, e muitas
questões precisam ser esclarecidas, como por exemplo, aspectos biológicos,
culturais sociais, psicoemocionais e comportamentais.
3.2. A SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL E AS ALTERAÇÕES DECORRENTES DA
SITUAÇÃO
Um dos estados emocionais que podem afetar o rendimento de mulheres
atletas durante o período pré-menstrual é o humor, ele tem dois lados opostos, um
dos lados pode deixar a mulher em um estado eufórico, mas também podem colocar
a mulher em momentos apáticos, a duração do humor pode variar.
Estados de humor negativos, como o humor deprimido podem levar a mulher
a gerar comportamentos inesperados a “dificuldade na mobilização de recursos
pessoais, acreditando que suas capacidades não são suficientes para alcançar seus
objetivos” (Lane AM. 2001), assim levando-as a desistência e fuga.
O estado de humor pode afetar e muito o indivíduo e o ambiente por ser um
estado de curta duração. “No caso das mulheres, o ciclo menstrual desempenha
papel importante nas alterações de humor”. (Andrade LHSG, Viana MC, Silveira CM.
2006)
Segundo Rapkin (2003):
Ainda não se tem claro quais as possíveis causas das alterações de
humor ao longo do ciclo menstrual, mas acredita-se que alterações
hormonais desencadeadas em ciclos menstruais ovulatórios podem
provocar uma desregulação serotoninérgica, gerando reduções na
serotonina, sobretudo no período pré-menstrual.

A progesterona e o estrogênio são esteroides sexuais que modificam o estado
de humor e a cognição. “O estrogênio apresenta ação antidepressiva e consequente
melhora do humor, enquanto a progesterona está associada à diminuição da
serotonina, produzindo efeito depressivo” (Silva ACJSR, De Sá MFS. 2006)
Não são todas as mulheres que possuem alterações negativas em relação ao
humor no seu período menstrual, mesmo que apresentem alterações semelhantes
em seus ciclos menstruais ovulatorios, algumas mulheres sofrem com outros fatores
que estão interligados, como por exemplo, características psicológicas.
Algumas atividades são restringidas por causa de sintomas, esses podem ser
emocionais e físicos, eles aparece exclusivamente na fase pré-menstrual,
atrapalhando as atividades diárias de mulheres atletas. Existem muitos sintomas que
estão sendo citados em estudos, os principais deles são: “depressão, ansiedade,
irritabilidade, confusão, explosão de raiva e isolamento, e sintomas físicos como
mastalgia, desconforto abdominal, cefaleia e edema”. ACOG (American College of
Obstetricians and Gynecologist, 2000)
Considerada um distúrbio altamente prevalente entre as mulheres em
idade fértil, a SPM, em sua versão mais grave (disforia pré-menstrual),
tem sido relacionada à presença de transtornos de humor,
especialmente depressão” (Cheniaux E. 2006), “o que, somado aos
outros sintomas da SPM, podem gerar impacto negativo nas diversas
atividades diárias das mulheres. (Espina N, Fuenzalida A, Urrutia MT.
2005)
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Covassin T, Pero S. (2004) e Vieira LF, Fernandes SL, Vieira JLL, Vissoci
JRN. (2008) estudaram e investigaram “a relação entre estado de humor e
desempenho esportivo” “e também entre ciclo menstrual e estado de humor de
atletas”.(Cockerill IM, Nevill AM, Byrne NC. 1992) mesmo assim os estudos sobre as
alterações que a SPM causa no estado de humor são escassos e possuem brechas
que precisam ser aprofundadas.
Para Peluso (2003) “treinamentos intensivos podem gerar impacto negativo
no estado de humor de atletas, como aumento da fadiga e diminuição do afeto
positivo, indicando proximidade com a depressão”. Sendo assim, no período prémenstrual as mulheres sofrem mais com as alterações de humor do que nos outros
períodos.
3.3. SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL E RENDIMENTO ESPORTIVO
Uma restrição de estudos sobre o assunto é coletar informações
retrospectivas para exemplificar a SPM. “Sabe-se que prevalências obtidas por
dados retrospectivos podem ser diferentes das encontradas de forma prospectiva”
(Marvan ML, Cortes-Iniestra S., 2001) “como um acompanhamento com um diário de
sintomas, por exemplo”.
Em um estudo a prevalência de SPM foi considerada alta, pois a metade das
atletas (47,32%) “relatou apresentar pelo menos um sintoma emocional e um
sintoma físico no período pré-menstrual, caracterizando SPM”. ACOG (American
College of Obstetricians and Gynecologist, 2000).
Na literatura não há critérios para o diagnóstico de SPM, existem diferentes
formas de encontrar a prevalência de acordo com as pessoas estudadas e de
critérios que são avaliados. Para Dean BB, (2006) “quanto mais rigoroso o critério
utilizado para caracterizar SPM, menor é a prevalência encontrada”.
Indicadores descritivos enfatizam que “embora a prevalência se altere em
função das metodologias utilizadas, o impacto negativo da SPM nos diferentes
domínios da vida da mulher parece estar bastante caracterizado” (Espina N, 2005 e
Dean BB, 2006), no caso da mulher atleta, estudos que relacionam o impacto da
SPM e o desempenho físico são escassos.
Os resultados de estudos são realizados através de uma escala de percepção
subjetiva, pois o que pode ser “muito alterado” para uma atleta pode ser relatado por
outra atleta o contrário causando “pouca alteração” no seu desempenho.
Este dado pode encontrar suporte no funcionamento cognitivo do ser
humano, o qual prediz que a percepção é influenciada pela crença do
indivíduo, que por sua vez irá ativar um determinado tipo de
pensamento, o qual desencadeará um sentimento, que influenciará na
ação. (Rangé B. 2001)

Isso nos mostra que as percepções de sintomas pré-menstruais e o impacto
da SPM no desempenho físico devem ser totalmente individualizadas. Levando em
conta que algumas mulheres atletas excedem seus sintomas e outras não na coleta
dos dados.
Em um estudo realizado com atletas de futsal nota-se que a SPM pode afetar
o desempenho esportivo. Alguns sintomas que foram levados em consideração no
estudo foram apresentados como riscos brutos por estarem ligados com a SPM, e
alguns outros sintomas apontam riscos relevantes. “Sabe-se que o futsal é uma
modalidade esportiva caracterizada por esforços intermitentes, de extensão variada
e de periodicidade aleatória” (Lima AMJ, Silva DVG, Souza AOS. 2005)
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Para Cyrino ES, (2002):
O futsal exige uma movimentação intensa de todos os participantes,
acarretando um alto gasto energético, bem como uma solicitação
metabólica e neuromuscular extremamente elevada, o que demonstra
que somente a grande habilidade técnica não é um requisito suficiente
para atingir o sucesso nessa modalidade.

Sendo assim, sintomas da SPM que causam dores em atletas podem
prejudicar o rendimento das mesmas e ocasionar um maior cansaço decorrente do
período em que se encontra, trazendo para as mulheres um mal desempenho físico
e técnico.
As atletas também expõem dificuldades de se concentrar afetando a
habilidade de se manter focadas durante jogos e treinos, deixando assim o
rendimento ter uma queda significativa no decorrer do período pré-menstrual, além
de que “sintomas como depressão e irritabilidade podem alterar o estado de humor
das atletas durante o período pré-menstrual, e sabe-se que as variáveis emocionais
apresentam grande impacto no desempenho esportivo” (Pensgaard AM, 2003 e
Covassin T, 2004).
Para Lane A, (2001) “o constructo mais importante do humor é a depressão,
tendo em vista sua natureza desmotivante e conseqüente influência negativa nas
outras dimensões do humor”.
Uma atleta que apresente um humor mais depressivo durante a
competição pode, por exemplo, perceber as situações como mais
negativas do que realmente são, não conseguindo se manter calma e
relaxada para enfrentar as situações adversas das partidas. (Covassin T,
2004)

E também, sintomas como a irritabilidade e o humor depressivo podem
atrapalhar a relação entre colegas de equipe, esses sintomas citados que ocorrem
durante o período pré-menstrual podem deixar as atletas menos tolerantes com as
outras, acarretando assim um problema na coesão grupal.
Embora pudesse ser esperado que atletas mais jovens ou com menos
tempo de prática da modalidade pudessem sentir mais dificuldades em
lidar com os sintomas pré-menstruais e por isso sentissem maior impacto
dos sintomas pré-menstruais no desempenho esportivo, essa associação
não foi observada. (Patrícia AG, Lenama FV, 2009)

Estudos sobre o impacto da SPM no desempenho esportivo devem ser feitos
mais aprofundados e em diversas modalidades esportivas, pois cada modalidade
tem suas características como cada atleta daquela determinada modalidade também
tem suas particularidades.

3.4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Nesta etapa, são apresentados os dados coletados, de maneira a destacar as
situações investigadas em relação à temática abordada e elucidar eventuais dúvidas
que possam ter surgidos em relação aos aspectos teóricos e metodológicos
destacados.

Questão 01 - Com que Idade você menstruou pela primeira vez?
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Gráfico 01 – Idade que Menstruou
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Percebe-se que há uma lacuna cronológica de quatro (4) anos no processo
de maturação biológica das atletas investigadas naquilo que diz respeito à menarca 3.
A menarca corresponde à primeira menstruação da menina, que normalmente
ocorre na adolescência, entre os 9 a 15 anos (Gallahue & Ozmun, 2001), mas que
pode variar de acordo com o estilo de vida, fatores hormonais, presença de
obesidade e históricos de menstruação das mulheres da mesma família.
Essa situação pode ser classificada como sendo menarca precoce (quando
surge antes dos 8 anos) e menarca tardia (quando surge após os 14 anos), e,
nessa situação, na pesquisa demandada, encontram-se atletas nessa última
situação. Cabe destacar aqui que, segundo autores da área da fisiologia brasileiros,
mais da metade das meninas de nosso país têm a sua primeira menstruação até os
13 anos de idade.
Tal situação, segundo a literatura consultada, faz com que até o final dos 14
anos, mais de 90% das meninas já menstruaram, mas, nesse momento, cabe, como
pesquisador, a seguinte situação a ser reportada, sempre que se souber que uma
menina menstruou por volta dos 8 anos (menarca precoce) ou que menstruou após
os 15 anos (menarca tardia) de idade há que se dar a devida atenção e encaminhar
esses casos ao médico especialista para que o mesmo investigue se não há
doenças envolvidas.
Gráfico 02 – Média de Tempo de Prática da Modalidade
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A menarca é o primeiro ciclo menstrual, ou o primeiro sangramento menstrual, em mulheres. Do
ponto de vista social e médico, é frequentemente considerado o evento central da puberdade
feminina, pois sinaliza a possibilidade de fertilidade. As meninas experimentam a menarca em
diferentes idades. A menarca surge porque os ovários das mulheres começam a produzir hormônios
a partir do início da puberdade. A primeira menstruação é apenas uma das muitas alterações que o
corpo da mulher sofre por influência hormonal ao longo da adolescência.
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O presente gráfico apresenta a média de tempo, no geral, que as atletas
entrevistadas relataram ter de “experiência em quadra”. Deve-se destacar que não
foi questionado e nem levado em consideração, nesse quesito, qualquer relação na
questão dessas atletas já terem ou não menstruado, tratando-se então de mera
informação complementar a qual, no cômputo geral foi estruturada por média
aritmética simples.
Gráfico 03 – Lacuna entre a Idade Cronológica das Atletas
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O gráfico acima apresentado destaca as idades da atleta mais nova e da
atleta mais velha que participaram da pesquisa, sendo uma lacuna etária de 17 anos
entre as pesquisadas, fato este que evidencia uma longevidade na carreira nessa
modalidade. Destaca-se que não foi levado em consideração a situação de início na
prática dessa modalidade inquirindo-as sobre a menarca ter ocorrido antes ou
depois do início na modalidade.
Gráfico 04 – Média de Idade
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As atletas participantes, na média aritmética simples, apresentam 24 anos de
idade. As informações acima apresentadas nos Gráficos 2, 3 e 4 são meramente
ilustrativas de maneira que NÃO fizeram parte do cômputo de análises que passarão
a ser apresentadas logo abaixo, porém, são de relevância no quesito conhecimento
acerca das atletas analisadas.
Questão 02 - Quantos dias acontece, em média, a sua menstruação?
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Gráfico 05 – Média de Dias Menstruando
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O gráfico acima evidencia que a média de dias na situação “menstruada” das
atletas analisadas oscilou entre 3 (três) e 4 (quatro) dias, fato que demonstra uma
normalidade.
Para BÖCKLER (apud Weineck, 2000) o ciclo de 28 dias é dividido desta
forma: fase da menstruação ou fluxo sanguíneo (1° ao 4° dia). Pós-menstrual (5° ao
11° dia). Fase intermenstrual (12° ao 22° dia). Fase pré-menstrual (23° ao 28°).
Segundo ele a performance pode modificar conforme a fase em que se encontra. Já
a menstruação dura de 3 a 7 dias, em média. Portanto, qualquer alteração na
quantidade e no intervalo entre os períodos, por mais de dois ciclos, deve ser
investigada por um ginecologista.
Questão 03 - Como você avalia seu desempenho esportivo durante seu período
menstrual?
Gráfico 06 – Auto Avaliação do Desempenho

Auto Avaliação do
Desempenho no Período
Menstrual
3%
13%
10%
40% 34%

Muito Ruim
Ruim
Regular

Percebe-se que nesse quesito, grande parte das atletas classificaram suas
atuações em sessões de Treino de maneira “regular” ou “boa”, fato que evidencia
um certo nível de descontentamento em relação à sua produtividade se comparada
aos dias em que não se encontram nessa situação.
“No período pré-menstrual há redução na capacidade de concentração, fadiga
muscular e nervosa mais rápida” (KEUL et al 1974). E na fase pós-menstrual para
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LEBRUN, 1995 o rendimento melhora em comparação a fase pré-menstrual nas
quais as atletas ficam mais irritadas e sem paciência com os treinamentos.
Na fase pós-menstrual temos um aumento na produção de estrogênio e da
noradrenalina fazendo com que a disposição das atletas eleve o nível e seu
desempenho melhore, sua força e a resistência tem sua importância nessa fase
também.

Questão 04 - Em qual fase você sente mais desconforto para os treinamentos?
Gráfico 07 – Fase Menstrual de Maior Desconforto

Fase Menstrual de Maior
Desconforto
4%
16%
0%
80%

Folicular
Ovulatória
Lútea
Nenhuma Fase

O gráfico 7 salienta que a grande maioria das atletas se sente mal e com
maiores desconfortos no período folicular. Durante a menstruação o estrogênio que
é responsável por regular o comportamento feminino é produzido e acarreta um
desempenho fraco, principalmente para as mulheres que sofrem com fluxos intensos
e cólicas fortes, nessa fase é importante controlar a intensidade dos treinos em
níveis leves e médios sempre levando em consideração a disposição da atleta.
“Tais alterações são dependentes da integridade e ação adequada do sistema
neuroendócrino que, pela atuação de seus hormônios, é responsável por essas
modificações”. (GUYTON AC, HALL JE., 1999). A fase folicular é a primeira fase do
seu ciclo, que começa com o seu período e termina com a ovulação. Durante esta
fase, seu corpo se prepara para a ovulação e há um aumento de hormônios para
iniciar o processo de ovulação, como o hormônio luteinizante (HL) e o hormônio
folículo-estimulante (FSH).
Questão 05 - Como você avalia seu desempenho esportivo durante seu período
menstrual?
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Gráfico 08 – Alterações Sintomáticas e Constantes no Período Menstrual

Este gráfico representa muito bem que, durante o período menstrual, há um
somatório de situações que causam incômodo e desconforto às atletas analisadas.
Dentre as situações desconfortantes mais assinaladas pelas entrevistadas estão, em
ordem de marcação, o inchaço abdominal, seios inchados e doloridos, mudanças de
humor, irritabilidade e dores nas costas.
Para Fleck e Kraemer; 2014 o rendimento esportivo é individual, levando em
consideração a influência do ciclo menstrual, pois as atletas podem ou não ter uma
perda significativa no desempenho na fase pré-menstrual nas quais sofrem com
desconfortos e na fase pós-menstrual seu rendimento melhora pela ação dos seus
hormônios.

4. CONCLUSÃO
A pesquisa em si abordou uma temática em que o fator individualidade
biológica, tão evidenciado por autores nesse texto trabalhados, é preponderante nos
termos de apresentação de resultados finais, sendo esta então, uma variável
interveniente a qual, pode-se apenas mencionar a sua existência e, de maneira
alguma, atribuir a ela causas e efeitos nos resultados, até porque, não seria este o
foco central.
Pôde-se analisar que, todas as entrevistadas estão normalmente reguladas
em relação aos dias que ficam “menstruadas”, isso ocorre no período de três (3) a
quatro (4) dias, isso comprova que a maioria das atletas pesquisadas não sofrem
com o fluxo sanguíneo desregulado, assim não precisando ser acompanhada por
especialistas da área, no caso ginecologistas.
Em relação ao seu próprio desempenho, 40% das atletas constam que seu
desempenho é bom durante o ciclo menstrual, 34% diz que é regular e 13% afirma
ser ótimo. Nesse ponto podemos concluir que grande parte das atletas se sentem
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prejudicadas na sua performance por conta do período menstrual. Devemos levar
em consideração o fato de que cada atleta dispõe da sua individualidade biológica.
Durante as fases do ciclo menstrual percebeu-se que 80% das mulheres
atletas pesquisadas relatam que é na fase folicular que elas sente-se mais
desconfortáveis, é nessa fase que ocorre o fluxo sanguíneo e o estrogênio é
liberado, e essa se for de maneira intensa pode acarretar para as atletas um
desempenho fraco levando assim a uma performance ruim. Deve-se considerar
nessa fase a intensidade dos treinos e as disposições de cada atleta.
Sabe-se que nesse período menstrual as mulheres sofrem muito com
sintomas que o corpo apresenta, dentre os sintomas que foram analisados os que
mais apareceram foi: 17% sofrem com o inchaço abdominal, 13% com os seios
inchados e doloridos, 10% relatam a irritabilidade e a mudança de humor e 9%
dizem sentir dores nas costas. Esses sintomas descritos ocasionam para as atletas
incômodos desnecessários que atrapalham o rendimento, causando resultados
negativos em seus treinamentos e jogos.
Considerando a individualidade biológica de cada atleta, conclui-se que o
período menstrual pode trazer mudanças negativas e significativas para as atletas
da modalidade de voleibol como também pode apenas incomodá-las sem trazer
nenhuma alteração significativa que interfira no seu desempenho, isso, compete a
cada organismo e cada atleta reage de maneira diferente. Resta evidente que se
deve, sempre, tomar atenção às intensidades dos treinamentos em cada fase dos
ciclos menstruais, pois ele pode interferir diretamente no rendimento esportivo.
Estudos sobre a relação do período menstrual e o desempenho físico devem
ser abordados mais profundamente, pois é um assunto que traz muitas discussões e
dúvidas no mundo esportivo do universo feminino, podendo estes contribuir
sobremaneira, para técnicos, preparadores físicos e fisiologistas na organização,
planejamento e prescrição de exercícios e treinamentos específicos para que não
interfiram e nem elevem os sintomas e problemas causados pela síndrome prémenstrual.
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS AGENTES QUIMIOTERÁPICOS
Bruna de Oliveira Ribeiro1, José Trobia2, Antonio Marcos Batista3, Iberê Luiz
Caldas4, Kelly Cristiane Iarosz5

RESUMO
O uso de agentes quimioterápicos no tratamento do conjunto de doenças, conhecido
como câncer, é frequente, desde os anos 60. A evolução dos agentes e da forma
com que estes são utilizados está em constante desenvolvimento e é tema de
muitas pesquisas científicas. O processo celular envolvido desde a replicação até o
agir dos agentes quimioterápicos envolve reações químicas reativas, bem como
podem ser considerados reatores de alta complexidade. O presente trabalho
descreve brevemente a evolução histórica dos agentes quimioterápicos, desde a sua
descoberta até o presente momento (2020), indicando as principais pesquisas que
contribuíram para o desenvolvimento e evolução das rotas atuais.
Palavras-chave: Quimioterapia; Histórico da quimioterapia; Câncer.

ABSTRACT
The use of chemotherapeutic agents in the treatment of the set of diseases, known
as cancer, has been frequent since the 1960s. The evolution of agents and the way
they ate used is constantly developing and is the subject of much scientific research.
The cellular process involved from replication to the action of chemotherapeutic
agents implicates reactive chemicals reactions, as well as being considered highly
complex reactors. The present work briefly describes the historical evolution of
chemotherapeutic agents, from their discovery to the present moment (2020),
indicating the main researches that contributed to the development and evolution of
current routes.
Key-words: Chemotherapy; Chemotherapy history; Cancer.

1. INTRODUÇÃO
Um tratamento de quimioterapia consiste na inserção de agentes capazes de
perturbar ou inibir a divisão de células, esse processo é utilizado em tratamentos
para o conjunto de doenças conhecido como “câncer” (SILVA, 2019). Também
encontramos na literatura a expressão tumor, e essa se traduz como crescimento
anormal de células, estes tumores podem ser benignos ou malignos, em geral, os
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malignos são chamados de câncer (TROBIA, 2020). O profissional responsável por
cuidar destes casos é o oncologista. Este, determina qual o melhor tipo de
tratamento para cada tipo de câncer e paciente, sendo assim, responsável por
descrever qual será o medicamento ou a combinação de medicamentos que serão
utilizados, assim como a dose, via de administração, frequência e duração do
tratamento (SILVA, 2019).
A quimioterapia tornou-se indispensável no tratamento de tumores malignos
por volta dos anos 60, juntamente com a cirurgia e radioterapia, que já consistiam
no tratamento padrão.
O objetivo deste manuscrito é descrever a evolução da quimioterapia através
dos anos, desde a sua descoberta logo após a Segunda Guerra Mundial até o
presente momento (2020), apontando os principais marcos ao longo da história.
2. METODOLOGIA
Tendo o propósito de fazer uma breve descrição histórica sobre
quimioterapia, foram coletados e utilizados artigos científicos de bases indexadas.
Fez-se o uso do portal de periódicos da CAPES (“Portal de Periódicos
CAPES/MEC”, 2020) para a seleção de artigos relacionados a quimioterápicos.
A busca foi realizada refinando-se:
1) No portal de periódicos: “Web of Science – coleção principal (Clarivate
Analytics)”(“Web of Science”, 2020);
2) Período: 1950-2020 (data escolhida devido aos relatos da 1ª Guerra Mundial
e gás mostarda);
3) Palavras: “chemotherapy” e “quimioterapia”;
4) Categorias: “oncology” e “engineering chemical”;
5) Tipos de documentos: artigos e artigos de revisão;
6) Resultado: 172,979 trabalhos;
7) Refinamos os resultados entre os “Highly Cited in Field”, “Hot papers in Field”
8) Resultado: uma coleção de 1658 trabalhos, com fator h-index 331 e cerca de
221,939 citações;
9) Refinar coleção: mais citados = 30 trabalhos;
10) Leitura dos trabalhos e separação das informações e apresentação do
histórico sobre o desenvolvimento de agentes quimioterápicos;
11) Pesquisa sobre as reações realizada em outras bases para confirmar a
estrutura;
12) Escrita das reações com o software KingDraw (“KingDraw for Windows”,
2020).
3. DESENVOLVIMENTO
Durante a Primeira Guerra Mundial, uma das mais perigosas armas utilizadas
em batalha foi o gás mostarda, que possui esse nome devido a seu odor acre
semelhante ao da mostarda. Sua fórmula é C4H8Cl2S e quando em contato com o
corpo humano ele reage com a água dos tecidos através de uma reação de
hidrólise, causando queimaduras graves na pele e nas mucosas do trato respiratório.
Por se tratar de um gás incolor, os sintomas são sentidos horas depois da
exposição, quando as vítimas já possuem lesões extensas (HOLLAND, 1998). Ele
foi sintetizado no ano de 1860 por Frederick Gurhrie, através de uma reação entre
etileno e SCl2, como mostra a Figura 1, e o próprio Frederick notou os efeitos tóxicos
do gás em sua própria pele (ANDRADE, [s.d.]).
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Figura 1 – Reação entre etileno e SCl2

Fonte: O autor (2020)

O uso do gás mostarda foi proibido em 1925 pelo Protocolo de Genebra,
assim como o uso de outras armas químicas. Apesar da proibição, durante a
Segunda Guerra Mundial alguns gases venenosos foram novamente usados
(“Chemical Weapons”, [s.d.]). Em 1943, durante a guerra, ocorreu um grande
acidente no porto de Bari, localizado na Itália, envolvendo o gás mostarda. O navio
americano SS John Harvey estava ancorado no porto contendo um grande
carregamento de gás mostarda, que após o bombardeio se espalhou pela cidade
(SILVA et al., 2012).
Em 1919, pesquisadores da Universidade da Pennsylvania já haviam
publicado trabalhos relatando alterações na medula óssea de vítimas do gás
mostarda. Eles utilizaram amostras de autópsias de setenta e cinco soldados
atingidos durante a Primeira Guerra Mundial pelo gás mostarda (KRUMBHAAR;
KRUMBHAAR, 1919). Em 1943, os farmacologistas Alfred Gilman e Louis Goodman,
da Universidade de Yale, iniciaram um estudo sobre os efeitos terapêuticos dos
componentes químicos do gás mostarda. Em seus experimentos, observaram
regressões em tumores linfoides de camundongos devido à mostarda nitrogenada e
tendo esse resultado promissor convenceram o cirurgião Gustaf Lindskog a
administrar mostarda nitrogenada em um paciente com linfoma não-Hodgkin. O
paciente apresentou resultados positivos, assim como outros pacientes que também
utilizaram desse composto. Os resultados desse estudo deram início a um grande
suporte à síntese de compostos alquilantes relacionados (DEVITA; CHU, 2008).
Após constatação da relação entre o ácido fólico e a medula óssea, feita por
pesquisas durante a 2ª Guerra Mundial, o pesquisador Sidney Farber juntamente
com outros pesquisadores na área médica e laboratórios químicos, desenvolveram
vários compostos análogos ao ácido fólico, como a aminopterina e a ametopterina,
conhecidos hoje como metotrexato. Em 1948, Farber com os demais pesquisadores
publicaram um resultado promissor de um estudo realizado com cinco crianças com
leucemia que foram tratadas com um dos compostos sintéticos desenvolvidos por
eles, o ácido 4-aminopteroilglutâmico (aminopterina), que possui a fórmula
C19H20N8O5.
No ano de 1951 o pesquisador George Hitchings e a pesquisadora Gertrude
Elion publicaram trabalhos sobre o desenvolvimento de duas drogas, 6-tioguanina e
6-mercaptopurina, que mais tarde seriam utilizadas no tratamento da leucemia e de
outras doenças, como herpes e gota, e utilizadas como imunossupressores em
transplante de órgãos. Hitchings e Elion receberam o Prêmio Nobel da Medicina em
1988 (DEVITA; CHU, 2008; ELION; SINGER; HITCHINGS, 1954; HITCHINGS;
ELION, 1954).
Outra pesquisa relacionada a 2ª Guerra buscava a produção em larga escala
de produtos fermentados por indústrias farmacêuticas, para a produção de
antibióticos, tendo como base o funcionamento da penicilina. O antibiótico
actinomicina D, cuja fórmula é representada por C62H86N12O16, surgiu a partir dessa
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pesquisa e apresentou grandes propriedades antitumorais. Um estudo foi realizado
em 1958 por Donald Pinkel com treze crianças que possuíam cânceres que não
podiam ser tratados com cirurgia, utilizando a administração intravenosa da
actinomicina D, isoladamente ou em conjunto com a radioterapia, e apresentou um
resultado promissor desse antitumoral. A Figura 2 representa a fórmula estrutural da
actinomicina D (DEVITA; CHU, 2008; PINKEL, 1959).
Figura 2 – Fórmula estrutural da actinomicina D

Fonte: O autor (2020)

Um grande passo no avanço da quimioterapia foi a utilização de mais de um
agente quimioterápico para o tratamento de um único paciente. Também 1958,
pesquisadores do National Cancer Institute demonstraram que a administração de
vários quimioterápicos juntos em adultos e crianças com leucemia aguda, ocasionou
a remissão da doença. Neste estudo, eles estabeleceram dois protocolos de
tratamento: administração diária de metotrexato com 6-mercaptopurina, cujas
fórmulas químicas são C20H20N8Na2O5 e C5H4N4S respectivamente, e a
administração de metotrexato a cada três dias, com a mesma dose total, mantendo
a aplicação de 6-mercaptopurina diária. A Figura 3 mostra a fórmula estrutural do
metotrexato. Essa pesquisa abriu espaço para um novo modelo de quimioterapia, na
qual são cuidadosamente definidas as combinações de quimioterápicos, as
dosagens e os protocolos, em busca da máxima eficácia e do mínimo de efeitos
colaterais (FREI III et al., 1958).
Figura 3 – Fórmula estrutural do metotrexato

Fonte: O autor (2020)
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Em 1960 um grupo de médicos desenvolveu a primeira quimioterapia eficaz
para o tratamento de câncer de testículo, utilizando uma combinação dos
quimioterápicos actinomicina D, clorambucil e metotrexato. Em seu estudo, os
médicos trataram trinta e seis pacientes que possuíam câncer de testículo em
estado avançado com diferentes combinações dos três quimioterápicos citados. Foi
observado redução dos tumores nos pacientes que já estavam com a doença em
metástase, ou seja, já possuíam diversos tumores espalhados pelo corpo. A Figura 4
representa a fórmula estrutural do composto clorambucil, cuja fórmula molecular é
C14H19Cl2NO2 (LI et al., 1960).
Figura 4 – Fórmula estrutural do clorambucil

Fonte: O autor (2020)

Na busca de novos quimioterápicos, pesquisadores obtiveram novos agentes
oncológicos com efeitos antitumorais a partir da planta conhecida como Vinca rosea.
O estudo publicado em 1963 relata que mais de trinta agentes alcaloides foram
obtidos, e entre eles estão a vimblastina, vinleurosina, vincristina e a vinrosidina,
cujas fórmulas moleculares são C46H58N4O9, C46H56N4O9, C46H56N4O10 e C46H58N4O9
respectivamente. A vimblastina age bloqueando uma proteína essencial para a
divisão das células cancerígenas e leva alguns tipos de leucemia e linfomas à
remissão. Após a comprovada eficácia a partir de pesquisas, a vimblastina e a
vincristina foram aprovadas pela Food and Drug Administration. A Figura 5
representa a fórmula estrutural da vimblastina (JOHNSON et al., 1963).
Figura 5 – Fórmula estrutural da vimblastina

Fonte: O autor (2020)
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Em 1965 um grupo de pesquisadores liderado pelo médico Vincet DeVita
desenvolveu uma nova combinação de quimioterápicos intitulada de MOPP, que
utiliza mecloretamina (C6H13Cl2N), vincristina, procarbazina (C12H19N3O) e
prednisona (C21H26O5) e pode curar até cinquenta porcento dos pacientes com
linfoma de Hodgkin avançado. Esta combinação pouco tempo depois já se tornou
um tratamento padrão. A Figura 6 representa a fórmula estrutural da mecloretamina
(“Cancer Progress Timeline”, [s.d.]; DEVITA; CHU, 2008).
Figura 6 – Fórmula estrutural da mecloretamina

Fonte: O autor (2020)

Um estudo feito por pesquisadores do St. Jude Children’s Research Hospital
em 1967, mostrou que a adição de radiação ao sistema nervoso central e a
utilização de terapia intratecal (injeção de quimioterapia no espaço com fluido entre
as camadas de tecido que recobrem o cérebro e a medula espinhal) juntamente com
a quimioterapia padrão causa remissões prolongadas e as primeiras curas de longo
prazo para a leucemia linfocítica aguda. A pesquisa, publicada apenas em 1971,
mostra que de trinta e cinco crianças com leucemia linfocítica aguda sem tratamento
prévio, trinta atingiram remissão após esse tratamento e vinte crianças dessas trinta
permaneceram em remissão completa contínua por vinte três até trinta meses (AUR
et al., 1971).
Em 1970, um grupo de pesquisadores concluiu que o uso de altas doses de
metotrexato seguido de leucovorina (C20H23N7O7) pode diminuir a maioria dos
tumores de cabeça e pescoço em cerca de cinquenta a setenta porcento de seu
tamanho, tornando possível a remoção do tumor cirurgicamente. A leucovorina tem
o papel de proteger células saudáveis dos efeitos colaterais do uso do metotrexato.
Os pesquisadores trataram vinte e um pacientes com carcinomas de cabeça e
pescoço em estágio avançado com infusões de vinte e quatro horas de metotrexato
seguido de leucovorina, repetindo o processo em intervalos de quatro dias. Treze
pacientes apresentaram uma redução de mais de cinquenta porcento na massa do
tumor, sendo que sete deles apresentaram redução de mais setenta e cinco
porcento (CAPIZZI et al., 1970).
Baseado em trabalhos anteriores, em 1973 pesquisadores desenvolveram um
estudo sobre a administração do quimioterápico doxorrubicina (C 27H29NO11), um
antibiótico antitumoral, em pacientes com carcinoma de mama e concluíram que o
quimioterápico pode reduzir o tamanho dos tumores de mama em mulheres com a
doença em fase avançada. Em 1974, a Food and Drug Administration aprovou o uso
da doxorrubicina. Hoje esse quimioterápico é utilizado para tratar diversos tipos de
canceres, como linfoma de Hodgkin, leucemia, câncer de bexiga, mama, entre
outros. A Figura 7 representa a fórmula estrutural da doxorrubicina (COLE; TODD;
WILKINSON, 1974; “FDA - Approved Drugs”, [s.d.]).
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Figura 7 – Fórmula estrutural da doxorrubicina

Fonte: O autor (2020)

Em 1975, pesquisadores liderados por Gianni Bonadonna, desenvolveram
uma nova combinação de quimioterápicos para o tratamento de linfoma de Hodgkin
mais eficiente que a MOPP. A nova combinação foi composta por doxorrubicina,
bleomicina (C55H84N17O21S3+), vimblastina e dacarbazina (C6H10N6O), denominada
de ABV, e além de causar menos efeitos colaterais durante o tratamento, promove a
cura de aproximadamente setenta por cento dos pacientes com linfoma de Hodgkin
em estágio avançado (“Cancer Progress Timeline”, [s.d.]; CANELLOS et al., 1992).
Uma nova combinação de quimioterápicos chamada CHOP foi desenvolvida
em 1976 para o tratamento de linfoma não-Hodgkin e era formada por ciclofosfamida
(C7H15Cl2N2O2P), doxorrubicina, vincristina e prednisona. Pesquisadores estudaram
cerca duzentos e quatro pacientes em tratamento com CHOP e observaram
remissões em setenta e um porcento desses pacientes e respostas gerais ao
tratamento em noventa e dois porcento deles (MCKELVEY et al., 1976).
Em 1977, um estudo feito com cinquenta pacientes portadores de câncer
testicular comprovou a grande eficiência do tratamento com a combinação dos
quimioterápicos cis-diaminodicloroplatina (cisplatina), vimblastina e bleomicina,
levando à remissão completa em setenta e quatro porcento dos pacientes e
remissão parcial em vinte e seis porcento dos pacientes. Já em 1978, a cisplatina foi
aprovada pela Food and Drug Administration e permanece sendo um dos principais
quimioterápicos utilizado no tratamento do câncer testicular. A cisplatina possui a
fórmula molecular Cl2H6N2Pt+2 e a Figura 8 representa sua fórmula estrutural
(EINHORN; DONOHUE, 1977).
Figura 8 – Fórmula estrutural da cisplatina

Fonte: O autor (2020)
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Também no ano de 1977, foi realizado um estudo no qual cinquenta e nove
mulheres com câncer de mama em estágio avançado foram tratadas com
tamoxifeno (C26H29NO), via oral, e trinta e dois porcento das pacientes tiveram
remissão completa ou remissão parcial do câncer. Este medicamento bloqueia a
atividade do estrogênio, que é o hormônio que causa o crescimento de alguns
tumores de mama. Nos dias de hoje ele é usado como preventivo contra o câncer de
mama. A Figura 9 representa a fórmula estrutural do tamoxifeno (KIANG;
KENNEDY, 1977).
Figura 9 – Fórmula estrutural do tamoxifeno

Fonte: O autor (2020)

Mais um estudo realizado em 1977 mostrou que a droga clorambucil pode
desacelerar o avanço da leucemia linfocítica crônica. O estudo usou três diferentes
protocolos de tratamento em noventa e seis pacientes com leucemia linfocítica
crônica em estágio três e quatro. O primeiro protocolo consistia na combinação de
clorambucil e prednisona administrados juntos uma vez por mês. No segundo
protocolo o clorambucil era administrado diariamente e a prednisona uma vez ao
mês. Já no protocolo três somente a prednisona era administrada ao paciente. A
remissão completa e/ou parcial da doença foi de quarenta e seta porcento, trinta e
oito porcento e onze porcento para os protocolos um, dois e três, respectivamente
(SAWITSKY et al., 1977).
Uma nova combinação de quimioterápicos para o tratamento de câncer de
ovário foi desenvolvida em 1978. Pesquisadores desenvolveram a combinação
HEXA-CAF, composta pelas drogas hexametilmelamina (C9H18N6), ciclofosfamida,
metotrexato e 5-fluoruracila, que já era conhecidas por apresentar efeitos contra os
tumores de ovário. Neste estudo, oitenta pacientes com adenocarcinoma de ovário
em estágio avançado foram tratadas com a combinação HEXA-CAF. A taxa de
resposta geral das pacientes foi de setenta e quatro porcento e a taxa de remissão
completa foi de trinta e três porcento (YOUNG et al., 1978). A Figura 10 representa a
fórmula estrutural da 5-fluoruracila. Também em 1978 a droga cisplatina foi
aprovada pela Food and Drug Admininstration para o tratamento contra o câncer de
bexiga e câncer de ovário (“Original NDA and Original BLA Approvals”, [s.d.]).

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de
outubro de 2020

Figura 10 – Fórmula estrutural da 5-fluoruracila

Fonte: O autor (2020)

Em 1980 uma nova combinação de três drogas chamada de FAM se mostrou
eficiente no tratamento contra o câncer de estômago. Pesquisadores administraram
a combinação FAM, composta por 5-fluoruracila, doxorrubicina e mitomicina
(C15H18N4O5), em sessenta e dois pacientes com câncer gástrico em estágio
avançado e puderam observar que quarenta e dois porcento dos pacientes
responderam parcialmente ao tratamento (MACDONALD et al., 1980). Outro estudo
realizado também em 1980, constatou alta eficiência da quimioterapia intravesical
com a mitomicina C em pacientes com câncer superficial de bexiga (VAN DER
MEIJDEN; DEBRUYNE, 1988). Já em 1982 outro estudo mostrou que o uso da
antraciclina daunorrubicina (C27H29NO10) juntamente com a citarabina (C9H13N3O5)
era mais eficaz no tratamento da leucemia mielocítica aguda do que o tratamento
padrão realizado com a doxorrubicina (YATES et al., 1982).
Pesquisadores desenvolveram a primeira combinação que quimioterápicos
que pode estender a sobrevida de pacientes com câncer de bexiga avançado, em
1985. A combinação denominada de M-VAC é composta por metotrexato,
vimblastina, doxorrubicina e cisplatina e foi utilizado em um estudo com vinte e cinco
pacientes com carcinoma de células transicionais do trato urinário. Uma remissão
significativa foi observada em setenta e um porcento dos pacientes e a remissão
completa foi observada em cinquenta porcento deles (STERNBERG et al., 1985).
Também no ano de 1965, um estudo mostrou a eficiência da combinação entre
radiação e o uso de fluoruracila no tratamento contra o câncer pancreático (KAISER;
ELLENBERG, 1985).
Em 1987 um estudo clínico demonstrou que a administração de quimioterapia
antes da cirurgia para a retirada dos tumores se mostra eficaz no tratamento de
crianças com osteossarcoma, permitindo em muitos casos que não haja a
necessidade de amputação de um membro (BACCI et al., 1998). Em 1989 um
estudo comparou o uso de cisplatina com o uso de carboplatina (C 6H14N2O4Pt) no
tratamento contra câncer de ovário avançado. Ambos os quimioterápicos
apresentam alta eficácia e dessa forma a carboplatina se mostra um bom substituto
para ser utilizado em pacientes que não podem receber o tratamento padrão com a
cisplatina, que possui efeitos colaterais significativos. A Figura 11 representa a
fórmula estrutural da carboplatina (MANGIONI et al., 1989).
Figura 11 – Fórmula estrutural da carboplatina

Fonte: O autor (2020)
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Uma nova abordagem para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço foi
estudada em 1990. Essa abordagem consiste na administração da quimioterapia e
da radioterapia simultaneamente ao invés de administrá-las em sequência. Um
estudo testou em cento e vinte quatro pacientes com carcinoma de células
escamosas de cabeça e pescoço o tratamento com cisplatina e radiação ao mesmo
tempo. Como resultado, a taxa inicial de resposta completa nos pacientes foi de
setenta e um porcento (MARCIAL et al., 1990).
Também no ano de 1990 um estudo concluiu que tratamentos que combinam
a quimioterapia e a radioterapia são mais eficazes no combate do câncer de pulmão
de células não pequenas em estágio três do que os tratamentos com abordagens
isoladas. O estudo utilizou o tratamento com cisplatina e vimblastina seguida da
radioterapia, aumentando a sobrevida média de grande parte dos pacientes
(DILLMAN et al., 1990).
Uma análise de dezesseis estudos envolvendo mais de três mil pacientes,
feita em 1993, comparou as taxas de sobrevivência de pacientes com gliomas
malignos que foram tratados com apenas a radiação com as de pacientes que foram
tratados com a combinação de radiação e quimioterapia. Confirmou-se que a adição
da quimioterapia a radioterapia ajuda os pacientes com gliomas malignos tratados
cirurgicamente a ter um maior tempo de sobrevida, porém os efeitos colaterais desse
tratamento são extremamente graves (FINE et al., 1993).
Um novo medicamento chamado tretinoína, relacionada à vitamina A,
mostrou-se eficiente no tratamento de pacientes com leucemia promielocítica aguda,
em um estudo realizado em 1995, levando a remissão da doença que é uma forma
rara de leucemia. A tretinoína pode ser administrada sozinha ou juntamente com
outros quimioterápicos em pacientes com recorrência da doença após a terapia
anterior. Antes do uso da tretinoína, esse tipo de leucemia apresentava um
desenvolvimento rápido e frequentemente fatal. A fórmula molecular deste
quimioterápico é C20H28O2 e a Figura 12 representa sua fórmula estrutural (ASOU et
al., 1997). Também no ano de 1995, foi realizada uma análise de cinquenta e dois
estudos clínicos sobre o uso da quimioterapia no tratamento de câncer de pulmão de
células não pequenas em estágio avançado. Concluiu-se da análise que o
tratamento com quimioterapia, cirurgia e radioterapia para este tipo de câncer
aumenta a sobrevida do paciente. Os autores propõem a administração da
quimioterapia após a remoção cirúrgica dos tumores pulmonares como uma nova
abordagem de tratamento para a época (“Chemotherapy in non-small cell lung
cancer: a meta-analysis using updated data on individual patients from 52
randomised clinical trials. Non-small Cell Lung Cancer Collaborative Group.”, 1995).
Figura 12 – Fórmula estrutural da tretinoína

Fonte: O autor (2020)
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Com base em um estudo clínico que comprovou que a utilização do
medicamento mitoxantrona (C22H28N4O6) juntamente com o tratamento padrão com
prednisona no tratamento para o câncer de próstata avançado, em pacientes que
não responderam à terapia hormonal, melhora a qualidade de vida do pacientes e
reduz as dores, a Food and Drug Admininstration aprovou o uso da mitoxantrona
para o tratamento deste tipo de câncer em 1996 (TANNOCK et al., 1996). Neste
mesmo ano um novo medicamento chamado tepotecana (C23H23N3O5), se mostrou
eficiente no tratamento do câncer de ovário avançado. Este medicamente
representou uma nova classe de quimioterápicos chamada de inibidores de
topoisomerase I. A Figura 13 representa a fórmula estrutural da topotecana (TEN
BOKKEL HUININK et al., 1997).
Figura 12 – Fórmula estrutural da tapotecana

Fonte: O autor (2020)

Uma nova combinação de quimioterápicos chamada EFC se mostrou eficiente
no tratamento de câncer de estômago avançado, em um estudo clínico realizado em
1997, aumentando a chance de sobrevida e reduzindo os efeitos colaterais, quando
comparado ao tratamento padrão realizado na época. A combinação consiste nos
medicamentos epirrubicina (C27H29NO11), cisplatina e fluoruracila (WEBB et al.,
1997). Em outro estudo realizado em 1997, pesquisadores descobriram que alguns
pacientes com câncer de cólon e com tumores que se espalharam apenas para o
fígado podem ser curados com cirurgia. Neste estudo duzentos e oitenta pacientes,
entre os anos de 1960 e 1987, foram submetidos à cirurgia, e um em cada quatro
desses pacientes sobreviveu mais de cinco após a cirurgia (JAMISON et al., 1997).
Em 1998, um estudo concluiu que a combinação de quimioterápicos chamada
ABVD, formada por doxorrubicina, bleomicina, vimblastina e dacarbazina
(C6H10N6O), poderia ser usada para o tratamento de crianças com linfoma de
Hodgkin avançado ao invés do tratamento padrão da época, a combinação MOPP. A
combinação ABVD apresenta grande redução nos efeitos colaterais (HUTCHINSON
et al., 1998). No ano de 2000 pesquisadores concluíram que a combinação de
gencitabina (C9H11F2N3O4) e cisplatina é tão eficaz quanto o tratamento padrão para
o câncer de bexiga avançado, o regime MVAC, formado por metotrexato,
vimblastina, doxorrubicina e cisplatina. A nova combinação apresenta a vantagem
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de possuir menos efeitos colaterais, podendo ser utilizada em pacientes que não
podem tolerar fortes efeitos (VON DER MAASE et al., 2000).
Outro estudo concluído em 2000, analisou o resultado do tratamento de
quinhentos e nove pacientes com leucemia linfocítica aguda. Entre os anos de 1990
e 1994 esses pacientes foram tratados com fludarabina (C 10H12FN5O4) e
clorambucila, em dois protocolos diferentes com diferentes doses. Concluiu-se que a
fludarabina é eficaz em maior número de pacientes e leva a remissões que duram
por mais tempo, porém só funciona confiavelmente em pacientes com menos de 65
anos. A Figura 13 representa a fórmula estrutural da fludarabina (RAI et al., 2000).
Em 2001, um estudo comparou a eficácia de realizar apenas a cirurgia com a
realização da cirurgia seguida de quimioterapia com os medicamentos fluoruracila e
leucoverina, juntamente com a radiação, no tratamento do câncer de estômago. A
abordagem que utiliza a quimioterapia e radioterapia após a cirurgia, conhecida
como terapia adjuvante, aumenta de forma significativa a sobrevida do paciente. A
abordagem que utiliza a quimioterapia antes da cirurgia, conhecida como
neoadjuvante, já era utilizada em vários tratamentos (MACDONALD et al., 2001).
Figura 13 – Fórmula estrutural da fludarabina

Fonte: O autor (2020)

Um grande estudo realizado em 2003 descobriu que a combinação de
quimioterápicos formada por docetaxel (C43H53NO14) e carboplatina é tão eficiente
no tratamento do câncer de ovário recém diagnosticado quanto o tratamento padrão
realizado com paclitaxel e carboplatina. A combinação de docetaxel e carboplatina
apresenta efeitos colaterais diferentes dos efeitos do tratamento padrão, sendo uma
alternativa de tratamento. A Figura 14 representa a fórmula estrutural do docetaxel
(VASEY, 2003). Outro estudo do ano de 2003, realizado com mais de duas mil
mulheres com câncer de mama em estágio inicial, concluiu que a quimioterapia em
dose densa diminui o crescimento do câncer e aumenta o tempo de sobrevida. A
dose densa neste caso, se referiu a administração de doxorrubicina, ciclofosfamida e
paclitaxel (C47H51NO14) a cada duas semanas ao invés de a cada três semanas
(CITRON et al., 2003).
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Figura 14 – Fórmula estrutural do docetaxel

Fonte: O autor (2020)

A Food and Drug Admininstration, baseada em estudos, aprovou em 2004 o
uso do medicamento docetaxel para o tratamento do câncer de próstata. Um desses
estudos comparou o tratamento feito com docetaxel e prednisona com o tratamento
feito com mitoxantrona e prednisona em mais de mil pacientes com câncer de
próstata avançado que não responderam ao tratamento hormonal padrão, entre os
anos 2000 e 2002. O tratamento com decataxel levou a um maior tempo de
sobrevida e pode ser uma alternativa para os pacientes que não responderam ao
tratamento padrão (TANNOCK et al., 2004).
Um estudo clínico feito em 2005 comprovou que o medicamento nelarabina
(C11H15N5O5) é eficiente no tratamento recorrente de leucemia de células T, e neste
mesmo ano, a Food and Drug Admininstration aprovou o uso da nelarabina no
tratamento de crianças com leucemia linfoblástica aguda de células T e com linfoma
linfoblástico de células T, cujo câncer progrediu ou retornou após a realização de
dois regimes quimioterápicos. A Figura 15 representa a fórmula estrutural da
nelarabina (BERG et al., 2005). Já em 2006, um estudo feito com pacientes com
câncer de estômago avançado, concluiu que a adição de fluoruracila ao tratamento
padrão, feito com docetaxel e cisplatina, aumenta o tempo de sobrevida do paciente,
porém apresenta efeitos colaterais significativos (VAN CUTSEM et al., 2006).
Figura 15 – Fómula estrutural da nelarabina

Fonte: O autor (2020)
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Em 2007, pesquisadores utilizaram um medicamento chamado ixabepilona
(C27H42N2O5S) no tratamento de pacientes com câncer de mama metastático, que
não responderam ao tratamento com antraciclina, taxano e capecitabina. A
ixabepilona demonstrou ser um medicamento seguro e apresentou respostas
duráveis nos pacientes (PEREZ et al., 2007). Outro grande estudo realizado em
2007 com crianças com neuroblastoma avançado concluiu que algumas crianças
portadoras dessa doença podem receber um protocolo de quimioterapia menos
agressivo do que o protocolo padrão e atingir os mesmos resultados de sobrevida. A
redução da quimioterapia ou radioterapia evita que as crianças sofram com efeitos
colaterais graves de longo prazo (BAKER et al., 2007).
Um estudo clínico feito em 2008 comparou o uso da combinação dos
medicamentos fluoruracila, leucoverina e oxaliplatina (C8H12N2O4Pt) com a
combinação de fluoruracila, leucoverina e cisplatina, no tratamento de pacientes com
câncer gástrico avançado. Pesquisadores concluíram que a adição da oxaliplatina
ao tratamento com fluoruracila e leucoverina reduz o tamanho dos tumores em
muitos pacientes e pode causar menos efeitos colaterais (AL-BATRAN et al., 2008).
Um novo quimioterápico chamado cabazitaxel é aprovado pela Food and Drug
Administration em 2010, para ser utilizado no tratamento de câncer de próstata em
estágio avançado juntamente com a prednisona em pacientes que não responderam
bem à terapia hormonal e a quimioterapia com docetaxel. A aprovação foi baseada
em um estudo clínico que mostrou que o cabazitaxel pode aumentar a sobrevida dos
pacientes quando comparado ao tratamento padrão com mitoxantrona em pacientes
que já receberam tratamento com docetaxel anteriormente (DE BONO et al., 2010).
Em 2011 pesquisadores desenvolveram uma ferramenta que ajuda os
médicos a identificarem idosos que irão apresentar dificuldade em completar a
quimioterapia. A ferramenta se baseia no histórico de doenças do paciente, estado
nutricional, saúde mental e atividade social para prever os impactos dos efeitos
colaterais no paciente (HURRIA et al., 2011). Um grande estudo publicado em 2014,
feito com mais de mil pacientes com câncer de estômago em estágio inicial, concluiu
que os pacientes que recebem a quimioterapia com os medicamentos capecitabina
(C15H22FN3O6) e oxaliplatina após a cirurgia apresentam tempo de sobrevida maior
do que aqueles que fazem apenas a cirurgia. Esse resultado mostra a grande
diferença que o uso da quimioterapia adjuvante pode fazer no tratamento de
pacientes com câncer de estômago, assim como outros tipos de câncer (NOH et al.,
2014).
Um estudo do ano de 2015, realizado com setecentos e noventa pacientes
com câncer de próstata metastático, mostrou que a adição da quimioterapia com
docetaxel à terapia hormonal, tratamento padrão para este tipo de câncer, pode
aumentar a sobrevida do paciente em mais de um ano, dessa forma estabelecendo
uma nova estratégia para prolongar a sobrevivência de homens diagnosticados com
esse tipo de câncer (SWEENEY et al., 2015). No ano de 2016 foi publicado um
grande estudo clínico realizado com mais de duzentos e cinquenta pacientes,
mostrando que a adição da quimioterapia denominada PCV, que combina os
medicamentos procarbazina (C12H19N3O), lomustina (C9H16ClN3O2) e vincristina, ao
tratamento radioterápico causa a desaceleração do crescimento de gliomas de grau
dois (tipo raro de tumor cerebral) e aumenta o tempo de sobrevida em torno de cinco
anos. O tratamento com quimioterapia PCV após a radioterapia se tornou padrão
para o tratamento deste tipo de glioma (BUCKNER et al., 2016).
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Em um estudo clínico de 2018, pesquisadores desenvolveram um novo
regime de quimioterapia chamado FOLFIRINOX, que é composto por ácido folínico,
fluoruracila, irinotecano (C33H38N4O6) e oxaliplatina, que se mostrou ser mais eficaz
no tratamento de câncer pancreático do que o tratamento padrão feito com
gencitabina. A combinação FOLFIRINOX promove maior tempo de sobrevida, e
apesar de provocar efeitos colaterais significativos, eles são considerados
controláveis (CONROY et al., 2018). Já em 2020, pesquisadores descreveram uma
estratégia promissora para superar um grande problema no tratamento do câncer,
que é a resistência aos medicamentos. Eles propuseram o uso de doses baixas e
direcionadas de doxorrubicina para superar a resistência aos medicamentos no
tratamento da leucemia, pois descobriram que essas doses inibem a interação entre
duas vias moleculares que se unem para promover o crescimento o tumor e a
resistência à terapia (PERRY et al., 2020).
4. CONCLUSÃO
A quimioterapia é um tratamento indispensável para o câncer, que apresenta
grande eficácia, em conjunto com cirurgia e radioterapia, e que está em constante
desenvolvimento e evolução. As pesquisas realizadas no cenário científico trazem
todos os dias novas descobertas e melhorias para o tratamento do câncer,
proporcionando cada vez mais a remissão, o aumento da sobrevida e o bem estar
do paciente. Com este manuscrito, pode-se perceber que ao longo da primeira
década de estudos, uma evolução nas rotas medicamentosas e nas aprovações
para o uso foram permitidas. Na sequência foram 40 anos de aperfeiçoamentos e
testes em vitro, em humanos e simulações. Os resultados foram muitos e foram
promissores, muitas vezes a remissão completa não foi alcançada, mas os
pacientes ganharam sobrevida. Até que nos últimos 10 anos, com ajuda de
tecnologias mais avançadas e combinadas, temos os quimioterápicos mais
modernos, com alto poder de destruição, não só das células cancerígenas, mas
também de células normais do corpo humano. Suas fórmulas e formas de
aplicações evoluíram com passar dos anos. Atualmente já se discute não somente
sua aplicação e modernidade em relação aos efeitos colaterais mais brandos, mas
também as possibilidades de contornar as barreiras que o próprio corpo humano
apresenta.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA
PREPARAÇÃO DO ACADÊMICO EM ENFERMAGEM NA ÁREA DA
NEFROLOGIA
Lidia Rodrigues da Silva Duarte1

RESUMO
Este trabalho sintetiza uma observação em uma unidade de terapia intensiva (UTI)
destinada a indivíduos graves infectados com o novo coronavírus (COVID-19), que
desenvolveram Injúria Renal Aguda (IRA) durante o tratamento e foram submetidos
à hemodiálise. É evidente a importância da qualificação e do conhecimento que os
profissionais da área de enfermagem devem possuir para atuar frente a possíveis
complicações desencadeadas pela diálise. Sendo assim, o objetivo é identificar as
complicações durante o tratamento hemodialítico em indivíduos com COVID-19
associado ao IRA. Trata-se de um relato de uma técnica em enfermagem e
acadêmica de enfermagem que acompanhou a manutenção da terapia
hemodialítica, com observações de fatores recidivos e categóricos do prognóstico.
Palavras-chave: COVID-19, UTI, Hemodiálise, Injúria renal aguda.

ABSTRACT
This work synthesizes an observation in an intensive care unit (ICU) for serious
subjects infected with the new coronavirus (Sars-CoV-2 or COVID-19), who
developed Acute Kidney Injury (ARI) during the treatment in the ICU and underwent
hemodialysis. It is evident the importance of qualification and the knowledge that
nursing professionals must have in order to act in face of possible complications
triggered by dialysis. Thus, the objective is to identify complications during
hemodialysis treatment in patients with COVID-19 associated with AKI. It is a report
of a nursing technician and a nursing academic who works in the maintenance of
hemodialysis therapy, with observations of recurrent and categorical factors in the
prognosis of these patients.
Keywords: COVID-19, ICU, Hemodialysis, Acute kidney injury.
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência da rotina observada
por uma técnica em enfermagem e acadêmica da graduação em enfermagem frente
aos cuidados desses indivíduos em uma unidade de terapia intensiva (UTI)
destinada aos infectados graves com o novo coronavírus, que evoluíram para IRA e
foram submetidos ao tratamento de hemodiálise. Foi elaborado um novo fluxo na
área da saúde para uma demanda sanitária devido à pandemia que se expandiu
*Técnica de enfermagem e acadêmica de enfermagem*Experiência em nefrologia, realizando as sessões HD,
atualmente em um hospital de campanha do COVID-19 executando as sessões dialíticas nos pacientes da UTI*
lidia.duarte.tecenfermagem@gmail.com*
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rapidamente e que requisitou dos dirigentes de todos os países ações
extraordinárias para controle da população infectada na utilização dos serviços de
saúde. Isso se atribui a espaço físico, tecnologia necessária para o tratamento em
determinadas situações e a mão de obra qualificada, o que exigiu dos profissionais
da saúde célere adaptação e urgência no desenvolvimento de novos conhecimentos.
Esses indivíduos contaminados com o COVID -19 estão intubados. A
intubação é um procedimento de suporte avançado, no qual é introduzido um tubo
na traqueia para auxílio da respiração, possibilitando a ventilação mecânica. Além
disso, estão sob efeito de drogas em alta concentração (adrenalina; vasopressina;
fentanil; etc.). Contudo, desenvolveram IRA, sendo necessário o tratamento em
hemodiálise. A hemodiálise consiste em uma terapia em que o sangue do paciente é
transferido para fora do corpo através das linhas de um sistema, conduzindo para
um filtro (capilar) instalado em uma máquina que remove as toxinas do sangue e é
devolvido para o organismo através de um cateter de duas vias inserido no paciente.
A problemática em destaque neste estudo é sobre o diferencial que o COVID19 tem ocasionado nos indivíduos submetidos ao tratamento de hemodiálise 1.
2. METODOLOGIA
Através de observações da rotina da equipe de enfermagem nos cuidados
dos contaminados pelo COVID-19 e com quadro de IRA, esse contexto inclui:
Monitoramento de sinais vitais (SSVV), preparo da máquina de hemodiálise e do
sistema dialítico, exame físico, instalação na máquina, cuidados com o cateter,
intervenções na dosagem medicamentosa e adicionais exigidas para a
compensação do quadro de instabilidade durante o tratamento, perante prescrição
do nefrologista, e análise de toda evolução hemodinâmica, além de consultas
bibliográficas.
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO
O COVID-19 contemplou consequências geopolíticas, sanitárias e
psicológicas. O novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, causador da doença
COVID-19, foi detectado em 31 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Em 9
de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou a circulação
do novo coronavírus que consequentemente declarou a epidemia uma emergência
internacional (PHEIC) no dia 30 de janeiro de 2020. Ao final do mês de janeiro,
diversos países já haviam confirmado importações de casos. No dia 11 de Março, a
OMS declarou pandemia2.
Em média de 80% dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos
ou oligossintomáticos (poucos sintomas) e cerca de 20% dos casos detectados
precisam de atendimento hospitalar. Destes, aproximadamente 5% podem
necessitar de suporte ventilatório. Os sintomas da COVID-19 variam de um resfriado
a uma Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG. A transmissão acontece de uma
pessoa contaminada para outra ou por contato próximo por meio do aperto de mãos
contaminadas, gotículas de saliva eliminadas pela fala (aerossóis), tosse, espirro,
catarro, objetos ou superfícies contaminadas, etc2.
A OMS calcula de 1 a 3 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) a cada
10 mil habitantes. O novo coronavírus gerou um alerta em relação ao Brasil: 80%
dos leitos de UTI para adultos já estavam ocupados antes da pandemia. O El País
destacou que o governo considera a possibilidade de usar leitos de hospitais
privados para atender pacientes do SUS caso a demanda aumente de maneira
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exponencial. O Ministério da Saúde (MS) anunciou ainda R$ 656 milhões para a
instalação de leitos de UTIs, ficando a cargo dos estados oferecerem os espaços3.
O impacto da pandemia pela Covid-19 nas UTIs em nosso país tem se
tornado intenso. O desenvolvimento de Injúria Renal Aguda (IRA) em pacientes
críticos é uma complicação frequente, envolvendo aspectos de diagnóstico e
terapêutica, que foram determinantes para a manifestação do Departamento de IRA
da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), publicada no Brasil sob a forma de
“Nota técnica e orientações sobre a IRA em pacientes com Covid-19”. Foi elaborado
juntamente à Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), frisando algumas
recomendações referentes ao diagnóstico de IRA, como às peculiaridades aplicáveis
para a terapia substitutiva renal à beira do leito, enquadradas à realidade de cada
local4. Dentre as complicações em pacientes internados em UTI a Insuficiência
Renal Aguda (IRA) é uma das complicações recorrentes4.
Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), a hemodiálise consiste
em terapia renal de substituição e tem como objetivos a correção das anormalidades
metabólicas decorrentes da disfunção renal, a regulação do equilíbrio e balanços
influenciados pelos rins (acidobásico, eletrolítico, hídrico, volêmico e nutricional).
Além disto, visa o manejo do líquido extracelular em pacientes com falência orgânica
múltipla, a preservação e o auxílio na recuperação das disfunções orgânicas (renal,
sistema nervoso central (SNC), cardiovascular (CV), respiratória, gastrointestinal
(GI), etc.) e, eventualmente, a manipulação/remoção de mediadores que contribuem
para o estado de desregulação da resposta inflamatória na doença crítica 3.
O objetivo deste tratamento é manter o paciente metabolicamente estável,
sem problemas na uremia (concentração de ureia no sangue), que representa
acúmulo de substâncias tóxicas no sangue que seriam eliminadas pelos rins na
urina. Esse mecanismo está prejudicado na disfunção renal. Por isso, o tratamento
de hemodiálise é efetivado, desempenhando a função renal enquanto as demais
morbidades são tratadas: infecções, problemas nutricionais, cardiovasculares, entre
outros; mantendo suporte para o organismo e um período para recuperação da
função renal6.
IRA é a perda momentânea da capacidade dos rins de filtrar resíduos, sais e
líquidos do sangue. Quando ocorre a IRA, esses níveis afetam a composição
química do sangue desequilibrando a homeostase do organismo. A IRA é comum
em pacientes que já estão no hospital com alguma outra condição. Pode
desenvolver-se rapidamente ao longo de algumas horas ou mais lentamente,
durante alguns dias. Pessoas que estão gravemente doentes e necessitam de
cuidados intensivos estão em maior risco de desenvolver insuficiência renal aguda6.
A instalação do paciente na máquina de hemodiálise, a manutenção e o
monitoramento dos pacientes enquanto realizam o procedimento é executado pela
equipe de enfermagem. Pelo fato da diálise ser um procedimento complexo, a
atuação dos profissionais é fundamental perante o diagnóstico, para intervir nas
diferentes complicações decorrentes da sessão dialítica5.
Entre as complicações prevalentes que surgiram durante a terapia
hemodialítica, a hipotensão arterial tem se evidenciado. Uma das causas desta
hipotensão é a instabilidade hemodinâmica dos pacientes, ocasionada pela remoção
de líquidos pela sessão de hemodiálise, devido ao processo de circulação
extracorpórea que remove grande volume de líquidos em um espaço de tempo muito
curto, ocasionando hipovolemia. Evento como este, leva à redução do volume
intravascular, aumento de substâncias vasodilatadoras e redução das
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vasoconstritoras, resultando em redução do débito cardíaco e da resistência
vascular periférica5.
Os métodos frequentes de diálise se adéquam às necessidades dos
pacientes, principalmente no início da terapia, enquanto o sangue preenche o
circuito5.
Várias hipóteses são avaliadas. No entanto, nenhum estudo foi desenvolvido
para a compreensão das reações que o vírus ocasiona no organismo dos pacientes
que são submetidos ao tratamento.
A hemodiálise altera os parâmetros, melhorando o prognóstico. Porém, nos
pacientes diagnosticados com COVID-19 e IRA observados nesse relato, nota-se as
seguintes evoluções: a saturação de O2 é abaixo de 95% mesmo com o auxílio de
ventilação mecânica e isso tem dificultado o tratamento. Durante a diálise, o
adequado é que não ocorram problemas no sistema, e esporadicamente
intervenções são necessárias e consideradas normais. Entretanto, nos pacientes
infectados com COVID-19 algumas alterações entre o sistema de diálise e paciente
estão sendo recorrentes e fora do comum. Durante a diálise, a hipotensão tem se
evidenciado em todos, mesmo em uso de noradrenalina e vasopressores (que
atuam como vasoconstritores e que promovem o aumento do fluxo sanguíneo),
nesses casos sem sucesso, essa circunstância desencadeia o aumento da dosagem
de drogas no organismo para a tentativa de compensação da pressão arterial (PA) e
conclusão do tratamento de diálise. Porém, outro problema vem à tona: a máquina
emite o sinal de que a pressão transmembrana (TMP) está elevada, o que supõe
problema no cateter ou no circuito, que logo são conferidos e avaliados para
resposta e resolução. No entanto, sem tempo hábil para uma conduta convencional
nessa circunstância, o circuito se hemolisa no sistema e retém a circulação
extracorpórea, impossibilitando a devolução do sangue presente nas linhas do
sistema para o corpo. O tratamento finaliza antes da conclusão do tempo proposto e
com a ultra filtração (U.F.) pendente, mantendo o paciente com a retenção de
líquidos e toxinas iniciais. Dentre os indivíduos com COVID-19 observados nessa
UTI que desenvolveram IRA, até o presente momento, todos os que realizaram o
tratamento de diálise foram a óbito, enfatizando que não existem métodos de diálise
livre de complicações, em virtude do estado do indivíduo internado na UTI ser
hemodinamicamente instável. Torna-se uma incógnita como o COVID-19
desencadeia esse processo de instabilidade evidenciada pela hipotensão. Observouse que as complicações intradialíticas evidentes nesse estudo além da hipotensão é
a reincidência de coagulação do sistema.

4. CONCLUSÃO
Diante dos fatos apresentados, em que, os pacientes com diagnóstico de IRA
correlacionado com COVID-19 adstritos ao tratamento de hemodiálise, destaca se a
necessidade de acompanhamento díspar e uma análise detalhada com teses
criteriosas para obter embasamento fundamentado e assim posteriormente um
prognóstico consistente com contundência.
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A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO EM SAÚDE MENTAL PARA A
REDUÇÃO DA DEPRESSÃO E SUICÍDIO ENTRE OS JOVENS
Gislaine Aparecida Lopes 1, Kamyla da Silva 2 , Leslye Laisa Neves de Carvalho3, Sthefany
Barbosa da Silva4, Fabia Regina Theis5 e Stella Marisa Araujo Marques Ribeiro6

RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar a relação entre depressão e suicídio, suas
causas, como detectar e reduzir sua incidência com o auxílio e intervenção da
equipe de profissionais de enfermagem em saúde mental, de forma a mostrar que o
número de pacientes com depressão e suicídio no futuro, pode ser reduzido.
Palavras-chave: Depressão, Suicídio, Saúde mental.

ABSTRACT
The objective of this work is to present the relationship between depression and
suicide, its causes, how to detect and reduce its incidence with the help and
intervention of the team of mental health nursing professionals, in order to show that
the number of patients with depression and suicide in the future, it may be reduced.
Key words: Depression, Suicide, Mental health.

1. INTRODUÇÃO
A ideação suicida é composta de momentos ou comportamentos, geralmente
começando com a ameaça de suicídio, depois uma tentativa e, finalmente, o
aperfeiçoamento do comportamento autodestrutivo. O suicídio não é apenas o
resultado do comportamento pessoal, mas um problema sociocultural e psicossocial.
Como o suicídio tem muitas características, deve ser enfrentado por meio de
iniciativas interdisciplinares e intersetoriais, que envolvam o setor saúde, iniciativas
governamentais e não governamentais.
Devido à alta incidência e recorrência de tentativas de suicídio, a equipe de
saúde que urgências e emergências tem contato direto com a população de risco.
Desde que recebeu o treinamento, tem desempenhado um papel importante na
intervenção e prevenção do suicídio, podendo estabelecer um relacionamento com
outras pessoas.
Um ambiente de cuidado seguro e propício para sua recuperação plena é
condição indispensável para a atenção integral à saúde mental. O primeiro passo é
a escuta qualificada, mas não imersa em um discurso preconceituoso e cheio de
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julgamento. Deve-se levar em consideração que nem sempre essa pessoa está
disposta a expressar ou expressar seus verdadeiros sentimentos, o que apresenta
novos desafios aos profissionais de saúde, incluindo observar atentamente a real
situação dos participantes e ouvir seu silêncio, quando a pessoa não deseja falar.
Resolver esse problema é uma tarefa complexa, mas é imprescindível, diante
da necessidade de estudar formas de prevenir esse comportamento, e de prestar
assistência digna e de qualidade às pessoas que tentam suicídio e seus familiares.
Portanto, este estudo está fundamentado na seguinte questão de pesquisa: Como
cuidar de pessoas que participaram de situações de emergência por tentativa de
suicídio na perspectiva da equipe de enfermagem?
A literatura mostra que a associação entre suicídio e transtornos mentais
ultrapassa 90%. Entre as doenças mentais relacionadas ao suicídio, a depressão é a
mais proeminente.

2. METODOLOGIA
A natureza desta pesquisa foi do tipo exploratória com fonte bibliográfica, a
pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de um material já publicado.
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica com base em dissertações,
artigos e documentos ministeriais selecionados e que destaque a temática em
estudo, caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa que será
realizada num contexto de conhecimento prévio sobre o assunto ou o tema a ser
investigado.
A revisão bibliográfica servirá como base para o entendimento de como é o
trabalho dos enfermeiros em de saúde mental, a política de atendimento e o trabalho
com os pacientes depressivos. Com isso definir como melhor agir em casos esse,
uma vez sabendo que, se trata de pacientes com risco ao suicídio.

3. DESENVOLVIMENTO
O suicídio é considerado um ato intencional para dar fim à própria vida e está
associada a diversos fatores biológicos, sociais, ambientais e os relacionados à
própria história do indivíduo. Como o suicídio está relacionado a múltiplos fatores é
necessário desenvolver ações de vigilância prevenção e controle de forma integral.
A rede local de vigilância prevenção e controle atua em torno de todas as situações
de vulnerabilidade e suas famílias, tal rede deve ser constituída basicamente por 2
níveis.
O primeiro nível está na área de saúde, o segundo nível abrange integrantes
de outros setores públicos ou que irão definir e aplicar medidas de apoio. Está
sensibilidade e a capacitação técnica dos profissionais assim como o acolhimento
são fundamentais na prevenção do suicídio o profissional de saúde é o principal
referência nos nas situações de sofrimento psíquico e portanto deve estar atento
para o risco de suicídio as informações podem ser obtidas através do próprio
paciente de familiares ou amigos, portanto concluímos que metodologicamente
ainda resta uma série de desafios para compreensão do suicídio. De acordo com
Kline (N. Practical management of depression. J. Amer. Med. Ass. 1964; 190:732) a
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depressão causa mais sofrimento humano do que qualquer outra doença que afete a
humanidade.
Por mais de 40 anos, um levantamento sistemático da prevalência de
depressão em uma área geográfica bem definida mostrou que 3,9% da população
com mais de 20 anos sofre de depressão em um determinado período de tempo. De
acordo com a quarta edição do “Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais” (DSM-IV) da American Psychiatric Association (APA,1995), a probabilidade
de desenvolver uma depressão maior em nossa vida é de 12% a 15% dos homens e
10% a 25% para as mulheres. Representam em qualquer momento (“prevalência”),
2% a 3% da população masculina e 5% a 9% da população feminina sofrem de
depressão grave, a depressão quanto mais agravada acaba levando ao suicídio.
(Assim afirma Brad alford).
Farmacologistas russos, na década de 1970, Izyaslav Lapin e Gregory
Oxenkrug postularam a ideia, de que um nível consideravelmente insuficiente de
serotonina, em determinadas regiões cerebrais poderiam dar ensejo às causas
bioquímicas de depressão. Ainda, foi descoberto também a Depressão Isquêmica
Subcortical - DIS que pode ser detectada, por meio de exames laboratoriais e
apresentando, de forma específica, o diagnóstico científico da depressão baseado
em mecanismos fisiopatológicos, um marco considerável no diagnóstico e no
tratamento dessa patologia (CANALE; FULAN, 2006).
Cada vez mais pesquisas buscam desenvolver estratégias de prevenção, pois
a identificação e intervenção precoces podem garantir um melhor desenvolvimento
das condições clínicas, explica Guilherme Vanoni Polanczyk, do Departamento de
Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP (FM-USP).
O risco de suicídio é apenas a "ponta do iceberg", pois mostra que as pessoas
sofrem com uma grande dor. Isso não é um diagnóstico: é uma condição, é uma
condição relacionada a múltiplas doenças e múltiplos transtornos mentais. Em
termos epidemiológicos, pode-se dizer que se constitui no resultado de trajetórias
tristes, ruins, graves e complexas. Portanto, é essencial que o método de
tratamentos sejam bem-vindos. (Mourão, Mônica 2016).
O princípio norteador da Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) é
simpatizar com o sofrimento humano, evitar julgamentos morais e, assim, evitar o
estigma. Diante de sinais de perigo, o profissional deve ter uma conversa aberta e
cuidadosa sobre o assunto. O enfermeiro precisa ter paciência e ouvir a fim de
contribuir para a expansão da autonomia de pacientes com transtornos depressivos,
gerando confiabilidade também para devidos encaminhamentos.

4. CONCLUSÃO
Podemos concluir e que a diversificação e ampliação das competências do
enfermeiro na comunicação terapêutica com indivíduos da área da saúde mental
decorrem do contínuo investimento em autoconsciência, ética técnica e formação
política para identificar e descrever manifestações clínicas dolorosas no campo da
saúde mental. Quando as estratégias de introspecção, discussão em equipe e
ampliação da experiência são implementadas nos serviços de saúde mental, o
compromisso ético com a reabilitação e integração social dos sujeitos pode
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aumentar o domínio das relações interpessoais, o que é muito benéfico para os
sujeitos envolvidos.
O que é necessário compreender o tratamento dos antidepressivos de forma
global, levando em consideração a situação geral do ser humano, incluindo aspectos
biológicos, psicológicos e sociais.
Portanto, o tratamento deve abranger todos esses aspectos e utilizar
psicoterapia, mudanças no estilo de vida e medicamentos. Deve-se ressaltar que
não se trata de uma "depressão" abstrata, mas sim de uma depressão que tem
origem em seu meio social e cultural. paciente. Compreender seus aspectos
biológicos e psicológicos pode auxiliar na escuta da área da Enfermagem gerando
empatia e os encaminhamentos necessários.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA COMUNIDADE: HÁBITOS SAÚDAVEIS
DE VIDA NA PREVENÇÃO E CONTROLE DA HIPERTENSÃO
ARTERIAL
Ana Cláudia Gonsalves Ligoski1, Ariane Aparecida Bueno2, Beatriz da Silva Leal de
Siqueira3, Cintia Mara Sauer de Souza Freitas4, Fernanda Gomes Baptista5,
Jaqueline Suelen Nascimento Camargo Godói6, Mayara da Silva Santos7, Ruhama
Pacheco8.
RESUMO
As Doenças Crônicas não transmissíveis (DCNT) são extremamente comuns e
populares atualmente, e entre elas se destaca a hipertensão arterial (HA), que se
caracteriza pela pressão elevada que o sangue exerce sobre as paredes das
artérias, e o não tratamento dessa condição pode levar o indivíduo a ter outras
doenças mais graves, podendo levar até a morte. Por isso, são necessários
cuidados contínuos, acompanhamentos e iniciativas para toda a população se
atentar ao cuidado da HA. Nesse trabalho temos como objetivo analisar uma
comunidade e sua incidência de HA, e apresentar uma forma de incentivo e controle
para a mesma, realizando encontros educativos, de forma simples e de fácil
entendimento. Os estudos serão apresentados futuramente, junto aos resultados do
projeto.
Palavras-chave: Educação em Saúde; Estilo de Vida; Saúde na Comunidade;
Hipertensão;
ABSTRACT
Chronic non-communicable diseases (NCDs) are extremely common and popular,
and arterial hypertension (AH) stands out, which stands out due to the high pressure
that the blood exerts on the walls of the arteries, and the treatment of this condition
can lead to individual to have other more serious illnesses, which can even lead to
death. Therefore, continuous care, follow-up and initiatives are taken care of for the
entire population to pay attention to HA. In this work, as an objective, to analyze a
community and its incidence of AH, and to present a form of incentive and control for
the same, carrying out educational meetings, in a simple and easy to understand
way. The studies will be made available in the future, along with the results of the
project.
Key words: Health education; Lifestyle; Community Health; Hypertension;
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente uma das maiores causas de morte no mundo são as doenças
cardiovasculares, a Organização Mundial de Saúde tem estimativa que até 2030
quase 23,6 milhões de pessoas morrerão de doenças cardiovasculares. Dentre as
doenças cardiovasculares a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)
é
um importante fator de risco para complicações cardíacas, sendo considerada um
problema de saúde pública em âmbito mundial.
O controle da HAS traz importantes implicações com utilização de novas
estratégias e abordagens para identificar com precisão os indivíduos em situações
de risco, para oferecer benefícios para o indivíduo com hipertensão e a sociedade
em geral.
De acordo com o Ministério da Saúde, em nosso país existem 43 milhões de
hipertensos, assim distribuídos de acordo com a faixa etária:




Cerca de 30% dos adultos;
50% da população acima de 50 anos;
60% da população acima de 60 anos.

A hipertensão é doença democrática que se instala em crianças, mulheres e
homens de todas as etnias e condições sociais. Por razões genéticas, mulheres e
homens negros correm mais risco de desenvolvê-la.
Existe uma nítida relação entre peso corpóreo e pressão alta. A obesidade
provoca alterações no metabolismo que contribuem para fazer as terminações
nervosas, que controlam a abertura e o fechamento dos vasos (vasodilatação e
vasoconstricção), manterem os vasos mais contraídos.
Para vencer a resistência aumentada à passagem do sangue, o coração é
obrigado a fazer mais força, que se reflete no aumento da pressão arterial.
A obesidade e a elevação do nível da pressão arterial caminham de mãos
dadas, a redução de peso nos hipertensos também tem grande significado, pois
para cada 1 kg perdido a pressão cai em média 1,3 mm a 1,6 mm.
Esse estudo de HAS, nos traz objetivos proposto para melhorar a qualidade
de vidas de pessoas hipertensas e a comunidade.








Demonstrar através deste estudo os benefícios de mudança de vida para o
controle da pressão arterial;
Aumentar o nível de conhecimento dos pacientes Hipertensos da unidade
Básica de Saúde;
Propor um plano de ação para prevenir e controlar a Hipertensão Arterial
Sistêmica e garantir uma melhor assistência aos pacientes portadores das
doenças que são acompanhados na Unidade de Saúde;
Implementar a sistematização do atendimento ao Hipertenso de acordo com
as diretrizes proposta pelo Protocolo de Hipertensão Arterial/ Risco
cardiovascular.
Orientar quanto a importância do controle da pressão arterial, os riscos e as
melhorias da qualidade de vida;
Realizar caminhadas e palestras com um grupo de hipertensos em uma
macro área;
Realizar um ciclo de oficinas educativas para pacientes Hipertensos para
aumentar o conhecimento da hipertensão arterial e seus fatores de risco;
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Realizar atividades de educação em saúde, junto à comunidade;
Criar um arquivo rotativo para avaliar a frequência das consultas médicas e
buscar os pacientes faltosos as consultas;
Diminuir riscos cardiovasculares dos hipertensos;
Monitorar todos os hipertensos da área de abrangência;

2. METODOLOGIA
O presente trabalho está pautado em pesquisas bibliográficas extraídas de
artigos e materiais que contemplam o mesmo campo de estudo. A metodologia
pratica desse artigo em função do cenário atual de pandemia foi postergado e será
realizada futuramente em pesquisa de campo.
3. DESENVOLVIMENTO
A hipertensão arterial sistêmica acomete em todas as faixas etárias do ser
humano, na maioria sempre apresenta sintomas em idade mais avançada em todas
as classes sociais, pode se desenvolver pela genética ou por pessoas que possuem
maus hábitos alimentares, como, sedentarismo, uso de álcool, fumantes, uso de
muitos medicamentos, entre outros.
Do mesmo modo, hipertensão arterial tem uma incidência presente nas
populações com inúmeros históricos, e frequentemente ela está associada a outros
fatores relacionado, e com os novos estudos foi detectado que podem ser evitadas
conforme as mudanças, por desenvolver atitudes do próprio indivíduo a melhorar
sua saúde.
“A educação em saúde concebida a partir de um objetivo inicial, com
planejamento adequado e metodologia sistematizada enseja a obtenção de
bons resultados. Os resultados dessa estratégia e a possibilidade dos
profissionais de saúde a utilizarem de forma eficaz na promoção da saúde”
(Oliveira, Miranda, Souza, Caldeira, 2013, p.5).

Portanto ao demonstrar que para a promoção de saúde em um plano de
intervenção para mudança de estilo de vida é básico, para mostrar o quanto é
benéfica para saúde.
Dessa forma as informações são essenciais ao chegar em todas as famílias
de forma clara e objetiva, que a enfermagem desenvolva uma atenção a cada
atividade que proporcione saúde como instrumento de promoção a saúde e
prevenção à doenças, após contribuir com a comunidade com a prática a ser
realizada de forma correta, para produção do processo saúde e doença ao estilo de
vida.

4. CONCLUSÃO
A pesquisa é para despertar o interesse da mudança do estilo de vida,
aprender controlar e intervir no risco da hipertensão, a observar que os fatores
ambientais que pode sim ser uma consequência para o agravo da hipertensão
dentro da comunidade, da família ou para cada pessoa em individual.
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Isso apresenta o impacto da equipe de saúde com a comunidade, com um
grupo para educação em saúde em busca de orientar, demostrar, desenvolver
mudança de comportamento, prevenção do controle da hipertensão.
Por isso a importância da equipe multiprofissional da saúde deve fazer
controle e acompanhamento com as pessoas hipertensas e seus familiares
próximos para planejamento e execução de estratégias educativas com finalidade
de indução de estilo de vida saudável, para um controle efetivo da equipe de saúde
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CAUSAS E COMPLICAÇÕES DA SÍFILIS CONGÊNITA
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RESUMO
O trabalho apresentado irá expor os fatos referente à Sífilis uma infecção contagiosa
de origem bacteriana que geralmente é transmitida através de transmissão vertical
(mãe / filho) durante o período gestacional e através de contato sexual. É
caracterizada por 3 etapas: primária, secundária e terciária. Visando o contágio de
mãe e filho observamos que à sífilis congênita é uma doença de fácil prevenção,
desde que a gestante infectada seja diagnosticada e sem tardias com seu
tratamento, assim também como seu (s) parceiro (s) sexual (is), O exame de
sorologia no pré-natal é uma medida eficaz e o tratamento com penicilina é efetivo,
tornando-o mais barato de fácil disponibilidade. Em todo o mundo há cerca de 2
milhões de gestantes infectadas a cada ano. A maioria das gestantes não realizaram
o teste para sífilis, e as que realizam não são tratadas corretamente ou sequer se
dispõe ao tratamento. Aproximadamente 50% das gestantes não tratadas ou
inadequadamente tratadas podem transmitir a doença ao concepto, ou seja, de mãe
para filho (a), levando a fins de resultados adversos. Quais são os fatores que têm
evidenciado as gestantes serem portadoras da sífilis congênita?
Palavras-chave: Sífilis congênita; Gestantes; Perfil.
ABSTRACT
The work presented will expose the facts regarding Syphilis, a contagious infection of
bacterial origin that is usually transmitted through vertical transmission (mother /
child) during the gestational period and through sexual contact. It is characterized by
3 stages: primary, secondary and tertiary. Aiming the contagion of mother and child,
we observed that congenital syphilis is an easily preventable disease, as long as the
infected pregnant woman is diagnosed and without delay with her treatment, as well
as her sexual partner (s), O Prenatal serology testing is an effective measure and
treatment with penicillin is effective, making it cheaper and easily available.
Worldwide, there are about 2 million pregnant women infected each year. Most of the
pregnant women did not take the test for syphilis, and those who do are not treated
correctly or are not even ready for treatment. Approximately 50% of untreated or
improperly treated pregnant women can transmit the disease to the fetus, that is,
from mother to child, leading to adverse results. What are the factors that have
shown that pregnant women have congenital syphilis?
Keywords: Congenital syphilis; Pregnant women; Profile.
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1. INTRODUÇÃO
Sífilis é uma infecção contagiosa de origem bacteriana que geralmente é
transmitida através de transmissão vertical (mãe / filho) durante o período
gestacional e através de contato sexual. Sendo assim uma doença de grande
problema para saúde pública mundial. Com a disposição de métodos com baixo
custo para o diagnóstico, com tratamento efetivo desde o ano de 1950. É
caracterizada por 3 etapas: primária, secundária e terciária.
O diagnóstico é feito através de exames mas muitas gestantes acabam não
realizando, por não terem o conhecimento da gravidade da Sífilis, durante a
gestação.
Ainda encontramos muitos casos de crianças que nascem com a sífilis,
principalmente em regiões mais precárias onde o conhecimento muitas vezes não
chegam.
Com esse trabalho esperamos atingir essa população, levando a eles um
pouco mais de conhecimento através de palestras e orientações. Assim apresentar
um quadro comparativo sobre a sífilis congênita em Telêmaco Borba e seus
principais fatores de contribuição.
2. METODOLOGIA
Para elaboração do trabalho foram utilizados artigos, por meio de pesquisa
bibliográfica nas bases de dados Scielo, Revista Saúde Pública, Secretaria de
Estado da saúde SES-SP.
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida visando abordar um problema com
base em teorias já publicadas em diversos tipos de fontes: livros, artigos, manuais,
enciclopédias, canais, meios eletrônicos, dentre outros. A realização da pesquisa
bibliográfica é imprescindível para o conhecimento e análise das principais
contribuições teóricas acerca de determinado tema ou assunto (FONTANA, 2018).
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. CARACTERIZANDO A SÍFILIS
A Sífilis é uma infecção antiga, com mais de 500 anos e ainda vigente É uma
doença de origem bacteriana que geralmente é transmitida por contato sexual que
tem início despercebido como aparecimento de feridas indolor com lento
desenvolvimento, seus sintomas variam de acordo com o estado da doença. Pode
ser transmitida por relação sexual tanto vaginal, anal ou oral, por objetos
contaminados, secreções e durante a gestação, amamentação e parto.
A Sífilis congênita é uma doença de notificação compulsória no Brasil devido
ao aumento significativo de sua taxa de transmissão e ganhou destaque no ano de
1986. Sendo uma doença predominantemente de transmissão via sexual ou vertical
quando não tratada corretamente pode evoluir muito rápido atingindo a pele, órgãos
internos como o fígado e o sistema nervoso central.
Na gestante ela ocorre quando não é feito ou interrompido o pré-natal
infectando o feto via placentária em qualquer período da gestação. São divididas
por duas fases precoce podendo aparecer até 2 anos e a tardia aparecendo após 2
anos. Na maioria das vezes os casos são precoces, sendo assintomáticos vindo a
ocasionar um parto prematuro, baixo peso, malformação do feto entre outras. A fase
primária inicia com feridas indolor no órgão genital, reto ou na boca. Na fase tardia
as manifestações clínicas são raras.
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A sífilis pode ser diagnosticada em qualquer fase, na fase primária, os
sintomas aparecem entre 3 a 4 semanas após o contágio. Na fase secundária os
sintomas aparecem cerca de 6 a 12 semanas após o aparecimento do cancro,
cerca de 80%, dos pacientes apresentam lesões como Dermatite Sifilítica e
Condilomas Planos, podendo afetar muitos outros órgãos. Na fase terciária os
sintomas são tardios podendo ser benigna, cardiovascular e neurossifilis.
A sífilis apresenta um cenário bem pior do que a própria transmissão vertical
do vírus da imunodeficiência humana (HIV), sendo um fator na indicação elevada de
morbimortalidade materna ou peritoneal.
3.2- COMPLICAÇÕES CAUSADAS PELA SÍFILIS
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), há relatos que
anualmente ocorrem cerca de 2 milhões de casos em patologia da sífilis, em
gestantes é cerca de 25%, em casos não realizados os tratamentos corretos, ou
tratados de forma inadequada, tendo um resultado inesperado, podendo evoluir
para um aborto espontâneo, má formação congênita e natimorto é classificada por
dois períodos tardio e precoce.
Complicações da sífilis no recém-nascido sinais característicos da sífilis
congênita em crianças com menos de dois anos são de 10% a 40% prematuras
com baixo peso ao nascimento, cerca de 33% a 100% exibem hepatomegalia, com
ou sem esplenomegalia, 40% com erupção cutânea em bolhas e, 75% a 100%
obtém alterações ósseas observadas em exames de imagem .
Lesões ósseas representam com 70% a 100% das manifestações da sífilis
congênita. Foi observado que o tratamento realizado antes da 20ª semana
gestacional, impede a infecção para o feto. A sífilis causa mortes intrauterinas,
obtendo mais de 50% dos casos em forma de aborto, natimorto e óbito neonatal,
além disso, complicações precoces e tardias nos recém-nascidos.
Visamos que 25% das gestações ocorrem aborto tardio ou óbito do feto, em
11% óbito na neonatologia, 13% dos partos prematuros e 20% apresentem
comorbidades gerada pela sífilis congênita. Sífilis congênita tardia, apresenta sinais
e sintomas após os dois anos de vida, tendo como complicações bossas frontais,
pequena evolução dos maxilares, nariz em sela, micrognatia, palato com arco
elevado, dentes de Hutchinson incisivos superiores em forma de mola, molares em
framboesa, fissuras periorais, derrames articulares bilaterais nos membros
inferiores, articulações de Clutton, sinais de Higouménakis ,espessamento da
porção esternoclavicular, tíbisa em sabre, escápulas aladas, queratite intersticial,
alterações neurológicas como, atraso mental, surdez, hidrocefalia, tabes juvenil.
Cerca de 500 mil casos de óbitos fetais registrados anualmente em todo o
mundo estão relacionados com sífilis congênita, a sífilis congênita acontece devido
às carências de dificuldades com o acesso aos serviços de saúde, sendo os mais
prejudicados a população carente.
Recomenda-se que a gestante seja testada pelo menos em 3 momentos:
Primeiro trimestre de gestação. Terceiro trimestre de gestação, momento do parto
ou em casos de aborto. A sífilis congênita pode se manifestar logo após o
nascimento, durante ou após os primeiros dois anos de vida da criança.
A maioria dos casos de sífilis congênita são assintomáticos, onde o recémnascido pode nascer prematuro, com baixo peso, icterícia, anemia, com sofrimento
respiratório, entre outros. O tratamento é realizado com penicilina conforme
orientação da (OMS) Organização Mundial da Saúde, deve se realizar o tratamento
imediato nos casos diagnosticados tanto na gestante quanto nos seu (s) parceiro
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(s).
O pré-Natal inadequado, impede o diagnóstico precoce da doença, a falta de
realização de exames para o diagnóstico, também é uma falha encontrada no préNatal. Milhares de gestantes são infectadas por ano devido ao fato de não
conhecerem a doença, e não saber a importância de se realizar o exame VDRL
durante a gestação, muitas vezes por falta de informação ou até mesmo por falta de
interesse pela parte da gestante.
Observamos que a classe mais afetada são pacientes de classe média,
baixa, adolescentes, pessoas com baixa escolaridade, com múltiplos parceiros ou
com antecedentes de doenças sexualmente transmissíveis.
Alguns estudiosos também associam a doença a outros tipos de fatores
sociais e físicos, como infecção pelo HIV, histórico de sífilis em gestações
anteriores. Além da garantia do acesso ao serviço de saúde, e à qualidade da
assistência do pré-natal, e no momento do parto é determinante para a redução da
incidência de sífilis congênita.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sífilis é uma IST, causada pela bactéria Treponema Pallidum, sendo como
sua principal via de transmissão a sexual, também sendo transmitida de mãe para
filho durante a gestação ou nascimento, resultando na sífilis Congênita. Neste
trabalho abordamos a Sífilis Congênita, tratando-se uma infecção, manifestação
clínica, seu diagnóstico e tratamento. Podemos observar as graves consequências
que a sífilis pode trazer tanto para a gestante como para o concepto, a importância
do Pré-Natal para seu diagnóstico precoce, tanto da gestante quando seu parceiro
para evitar a transmissão vertical.
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PREVENÇÃO AO SUICÍDIO EM RELAÇÃO AO USO DE DROGAS
Amanda Yasmim Rodrigues de Andrade1, Fábia Regina Theis2, Márcia Simone Silva
Lopes3, Maria Fernanda Bueno4, Maria Helena dos Santos5, Simone Isadora Alves6,
Stella Maris Araújo Marques Ribeiro7,Tânia Mara Pinheiro de Souza8

RESUMO
O presente trabalho é apresentado com o objetivo de descrever o perfil dos
dependentes químicos e ações de prevenção ao suicídio relacionado ao uso de
drogas. O suicídio se apresentou como segunda causa de morte mais frequente
entre jovens de 15 a 29 anos. Esta questão nos mostra um sério problema à saúde
pública e a importância da informação, a qual quebra o paradigma de que a pessoa
não apresenta nenhum estereótipo suicida. Visando esta causa, destacamos o valor
da assistência de enfermagem em auxiliar, conscientizar e informar a comunidade
sobre os principais fatores que influenciam na dependência de qualquer tipo de
substância químicas como também orientar quanto a ideações suicidas,
apresentando a necessidade de programas de prevenção para a intervenção.
Palavras-chave: Ideação suicida; Assistência de Enfermagem; Prevenção.

ABSTRACT
In the present work it is presented with the objective of describing the profile of drug
addicts and actions to prevent suicide related to drug use. Suicide presented itself as
the second most frequent cause of death among young people aged 15 to 29 years.
This question shows us a serious public health problem and the importance of
information, which breaks the paradigm that the person does not present any suicidal
stereotype. Aiming at this cause, we highlight the value of nursing care in helping,
raising awareness and informing the community about the main factors that influence
the dependence on any type of chemical substance, as well as guiding suicidal
ideas, presenting the need for prevention programs for intervention.
Key-words: Suicidal ideation; Nursing Assistance; Prevention.

1. INTRODUÇÃO
O suicídio é um problema complexo o qual não existe uma única causa. Hoje
o suicídio é a segunda causa de morte mais frequente entre jovens. O jovem pode
ser considerado pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de
idade, de acordo com o Art. 1° da Lei n° 12.852, de 5 de agosto de 2013.
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Existem vários fatores de risco para suicídio, entre eles: faixa etária,
transtorno de humor, perdas recente, dinâmica familiar conturbada e a dependência
química. O dependente químico tem como características de personalidade e
comportamento: baixa autoestima, rejeição, abandono, insegurança, medo, raiva,
tristeza, oscilação do estado de humor, impulsividade, agressividade, e dentre outras
que comprometem até o caráter do dependente. Dessa forma, a assistência de
enfermagem torna-se fundamental para prevenção ao suicídio. Identificar o que um
jovem carrega dentro de si, não é uma tarefa fácil, mas possível.
2. METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada através de levantamentos bibliográficos sobre o
assunto. Foram utilizados artigos pesquisados em sites como Scielo Brasil, REBEn
e em sites de instituições acadêmica.
3. DESENVOLVIMENTO
O suicídio é um grande problema na saúde pública um dos mais
preocupantes, onde os jovens estão passando pela fase conturbada que é a
adolescência, está se mostra marcada por grandes incertezas e necessidades de
aceitação, tornando os mais vulneráveis a influência externas, o anseio pelo que o
futuro reserva gera angústia e ansiedade, levando os a encontrarem "refugio" nas
drogas.
Diversas pesquisas apontam o uso abusivo de álcool e outras substâncias
psicoativas como grandes aliados nas ideações suicidas e na tentativa de fato.
Transtornos mentais e drogas se tornam um gatilho para sentimentos de desespero
e fraqueza. Deve se entender a vulnerabilidade dos jovens para criar métodos
eficazes que cheguem ao foco do problema.
Segundo SMAD Revista eletrônica saúde mental álcool e drogas, um estudo
realizado evidenciou que mais de 75% das vítimas de suicídio procuraram um
serviço de atenção primária à saúde no ano de sua morte e, entre esse grupo de
pessoas, 45% delas procuraram as UBSs no mesmo mês em que cometeram
suicídio.
As pessoas que abusam do uso de substâncias tentam suicídio mais do que a
população em geral. Para compreendermos esse fator é necessária uma abordagem
sobre a ideação suicida.
A maioria das pessoas que tem pensamentos suicidas não realiza tentativas
de suicídio, mas os pensamentos são considerados fatores de risco. Segundo
Borges e Werlang (2006) “a ideação suicida inclui planos atitudes e desejos do
indivíduo sobre a própria morte”. (apud BARROS e col., 2017, 5.).
Existem vários fatores de risco para suicídio, ao que se aplicam também para os
dependentes químicos são: faixa etária jovens de 15 á 29 anos, transtorno de
humor, perdas recente e dinâmica familiar conturbada.
A dependência química tem sido uma tarefa difícil para os pais, professores e
autoridades, a adolescência é um período de mudanças entre a infância e a fase
adulta em que geralmente eles ignoram conselhos e orientações. Nessa fase ele se
afasta da família para se aproximar de pessoas ou grupos semelhantes e isso gera
uma preocupação, se nesse grupo eles estiverem usando drogas o adolescente é
induzido a praticar é uma realidade para a juventude de hoje.
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O consumo de drogas e ideação suicida parecem compor um tripé, que estão
relacionados a vulnerabilidade na adolescência.




O uso de drogas é um preditor de suicídio;
As motivações e o uso de drogas estão relacionados ao gênero do indivíduo;
Adolescentes do sexo feminino apresentam níveis mais elevados de suicídio.

“A aceitação, influência de amigos, elevar animação, o “esquecer coisas ruins”, é
uma questão da vulnerabilidade individual que pacientes evidenciam relacionando o
uso de drogas com o “ pode tornar tudo mais fácil".
Segundo Paula et al. (2017) foi realizada uma pesquisa, com a participação
de 816 estudantes da rede estadual de ensino de Campina Grande (PB). O
instrumento utilizado foi um questionário autoaplicável, cujas análises foram feitas
por estatística descritiva e bivariada. Dentre os participantes, 20,2% pensaram em
cometer suicídio, 12,0% fizeram plano suicida e 3,8% tentaram suicídio.
Referente ao uso de drogas, 1,6% da amostra utilizou maconha e 5,6%
drogas inalantes. Foi identificada correlação de 0,34 (p < 0,05) entre ideação suicida
e uso de drogas, e de 0,33 (p < 0,05) entre tentativa de suicídio e uso de drogas. Os
resultados apontam para uma emergente necessidade de criação de programas
interventivos com atenção voltada à prevenção de suicídios e do consumo de
drogas.
Através desse artigo vimos o quanto é preocupante a relação entre os
usuários de dependências químicas e o suicídio, e com base nisso o quanto é
fundamental a assistência de enfermagem.
3.1. CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) possuem uma atuação plural,
abarcando diversos serviços no campo da saúde pública e, por tratar-se de uma
entidade subordinada ao Ministério da Saúde, insta observar a definição trazida pelo
referido Ministério:
Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas suas diferentes modalidades são
pontos de atenção estratégicos da RAPS: serviços de saúde de caráter aberto e
comunitário constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica
interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento
ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de
álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos
processos de reabilitação psicossocial e são substitutivos ao modelo asilar
(BRASIL, 2017)

O CAPS atua em diversas modalidades, que se diferem de acordo com a
quantidade de habitantes de determinada cidade ou região. Em Telêmaco Borba há
uma unidade do CAPS I desde dezembro de 2006, que realiza atendimento sem
restrição de faixa etária de indivíduos acometidos por transtornos mentais graves e
persistentes. Atualmente a unidade presta assistência a 601 pacientes, cujas
enfermidades se concentram em três tipos: Transtornos moderados, severos e
dependentes químicos.
Em relação aos dependentes químicos, dentro do contexto do CAPS de
Telêmaco Borba, as substâncias que mais causam dependência, em ordem
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decrescente são: Álcool, maconha, crack e cocaína. Para esses indivíduos, a
atuação do CAPS se resume em grupos terapêuticos, atendimento ambulatorial,
internamentos e o suporte familiar.
Outro aspecto que merece destaque, relacionado ao uso de substâncias
químicas, é a correlação com o suicídio. De acordo com Nadja C. L. Botti e Luiza
Cantão, em artigo publicado no início de 2016, o perfil do dependente químico que
demonstram comportamento suicida é o jovem, com idade inferior a 30 anos, que
possuem alguma comorbidade psiquiátrica.
3.2. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
Infelizmente o profissional de enfermagem não é bem direcionado, nas
medidas que devem ser tomadas diante os casos de tentativa de suicido, é de suma
importância que o profissional esteja preparado para perceber possíveis ideações
suicidas no paciente, e no amparo de pessoas que já tentaram o ato de fato.
Com isso, se faz necessário a capacitação das equipes de saúde para que
possa trabalhar de forma holística com atenção aos jovens com ideações, elaborar
estratégias de ação, uma assistência integral como grupos de acolhimento e
acompanhamento ao serviço público. É importante que profissionais de saúde,
disponibilizem de meios de informação, para que estejam preparados e capazes de
identificar possíveis fatores de risco a pacientes com ideação suicida, mas que
também estejam aptos para intervenções.
Outro aspecto importante, são os programas de prevenção. Há uma grande
necessidade de que elaborem medidas de atendimento permanente, como serviço
de apoio para acompanhamento, promover estratégias para resolução de
problemas, orientar sobre ações de intervenção por meio de discussões e reflexão,
entre outras estratégias.
Mais do que qualquer coisa, pessoas com ideação suicida precisam ser
acolhidas e receber todo cuidado.
Por isso é tão importante que a sociedade como um todo, esteja preparada
para abordar o tema, entendendo que é uma questão de saúde pública e que é
fundamental saber ouvir e ter empatia ao próximo.
4. CONCLUSÃO
Concluímos que para haver uma diminuição ao suicídio, enfermeiros e todos
profissionais de saúde desenvolvem um papel para auxiliar, conscientizar e informar
as comunidades por meio de projetos onde podemos ter mais contato com as
pessoas. Salienta a importância da assistência dos profissionais de enfermagem, e
como deve se mostrar preparado para com essas situações. A atenção à pessoa
que tentou se suicidar é a principal ação para a prevenção da vida.
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A IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NO COMBATE ÀS PANDEMIAS
Karine Santos Freitas1; Elisama Batista da Silva2; Poliany Oliveira Francisco3; Letícia
Mendes Jangada Venâncio4; Simone Rodrigues5; Liandra Aparecida Carneiro6;
Fábia Regina Theis7; Stella Maris Marques Araujo8

RESUMO
O presente trabalho é apresentado como a valorização dos profissionais de
enfermagem, tendo em vista que vai muito além da dedicação e competência desses
profissionais, eles são a linha de frente ao combate à pandemias, pestes e demais
doenças que venham a comprometer o mundo. O momento atual levado pela
pandemia SARS-COV-2 mais conhecido como COVID-19 está sendo um cenário
perfeito para esses profissionais mostrarem a população o seu valor e papel como
enfermeiros.
Palavras-chave: Valorização; enfermagem; pandemia; Covid-19.

ABSTRACT
The present work is presented as the valorization of nursing professionals,
considering that it goes far beyond the dedication and competence of these
professionals, they are the front line to fight pandemics. The current moment brought
about by the SARS-COV-2 pandemic better known as COVID-19 is a perfect
scenario for these professionals to show the population their value and role as
nurses.
Key-words: Valorization; nursing; pandemic; Covid-19.

1. INTRODUÇÃO
É comum que durante pandemias e surtos os profissionais de saúde
trabalhem muitas horas sem pausas em suas jornadas de trabalho levando a fadiga
e exaustão (Schwart e Yen, 2020. Ref.7).Durante o combate à pandemias e surtos
os profissionais de enfermagem atuam de forma árdua. Neste momento em que
estamos vivenciando a pandemia protagonizada pelo Covid-19 o órgão do COFEN Conselho Federal de Enfermagem - constituiu um Comitê Gestor de Crise (CGC) e
em nota ressaltou a atuação dos enfermeiros durante a pandemia, que além de sua
atuação diretamente na detecção e avaliação de casos suspeitos, também são eles
que estão 24 horas ao lado do paciente e que em muitas vezes acabam sendo o
único vínculo que o paciente tem nesse momento.
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Nosso objetivo principal é tentar trazer para o leitor o verdadeiro significado
da enfermagem, demonstrar que estes profissionais movem montanhas pela vida
de seus pacientes e que de alguma maneira são capazes de transmitir aconchego a
estes que estão em isolamento neste momento em que a pandemia vem
acometendo muitos, pois estes não são apenas responsáveis pelos cuidados fiscos
mas também pelo cuidado psicológico e psicossocial destes pacientes, ou seja,
para que este consiga retornar bem ao lar, não somente seu físico deve estar
saudável mas também seu psicológico. O papel do enfermeiro está no serviço de
atenção à saúde de todos os tipos hospitalares, ambulatoriais, controle sanitário,
epidemiológico e assistencial, este papel tomou uma proporção de valorização a
qual não podemos deixar perder. Somos muito além do que a população nos vê,
somos profissionais e não baixamos a guarda, somos os primeiros a chegar e os
últimos à sair.
2. METODOLOGIA
Realizamos uma pesquisa com o intuito de aprimorar nosso conhecimento,
para que pudéssemos trazer um documento de qualidade ao leitor. Utilizamos os
seguintes caminhos de pesquisa: Cofen, Coren, reportagens dos sites como
Univille, NSC Total, Minas faz Ciências, Enfermagem Global, Summit Saúde,
Ficheiros, Scielo e artigos das universidades Pucpr, Ufpr e IEPG.
3. DESENVOLVIMENTO
Primeiramente deve se destacar, mais uma vez, que o enfermeiro é o pilar
desta situação que vivenciamos hoje, este é essencial não somente por suas
técnicas com avaliação de casos, mas também por ser o único profissional que
convive e acompanha o paciente 24h, diz Cofen. Ao chegarmos nesta situação de
pandemia do coronavirus mais atual, estes profissionais são os que provavelmente
já salvaram e ainda salvarão muitas vidas, em decorrência de serem eles que
cuidaram e continuarão cuidando de todos, de suspeitos á pacientes com
confirmação da doença. Em vista disto o profissional está constantemente sob
pressão, e seus sentimentos afloram, pois estão vivenciando cargas horárias
extensivas, mortes de colegas de trabalho, afastamento de seus familiares e isto
tudo faz com que estes que estão em linha de frente nos protegendo se abalem e
sintam-se aterrorizados de certa forma. Devido esta situação o Cofen tem
disponibilizado uma plataforma desde 26 de março de 2020 com intuito de apoiar a
saúde mental dos profissionais, conforme dados publicados pelo site Coren-PR esta
ferramenta atende cerca de 130 profissionais por dia, correspondente a 39,65% dos
demais atuantes na linha de frente contra a pandemia, que buscam acolhimento e
ajuda para compreensão de situações vivenciadas em sua rotina.
Esta pandemia ocasionada pelo SARS-COV-2, mais conhecido por COVID19 tem acometido muitas pessoas e levado estas a necessitarem dos atendimentos
das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), nestas são os enfermeiros os
encarregados de prestar assistência a estes pacientes, vamos demonstrar o motivo
pelo qual estes profissionais são essenciais e porque eles merecem
reconhecimento e condições dignas de trabalho.Elviani Basso Moura, coordenadora
e professora do curso de enfermagem de Univille diz que “Os profissionais da
enfermagem não são heróis, são humanos. Nós queremos que todos esses
reconhecimentos sejam revertidos em benefícios a profissão. A enfermagem
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precisa de melhores condições de trabalho, de dimensionamentos de enfermagem
adequados, de segurança para o trabalho em saúde com EPIs (equipamentos de
proteção individual) em quantidade e qualidade adequadas, de redução de jornada
de trabalho, de salários justos a profissão. Precisamos de valores reais e respeito”.
(UNIVILLE, 2020, ref.1).
“A enfermagem sempre esteve na linha de frente nos cuidados à saúde.
Nós somos a maior força de trabalho da saúde do país. O árduo trabalho desses
profissionais, principalmente no combate à pandemia, é um esforço que deve ser
valorizado e reconhecido por toda a sociedade, já que os cuidados são realizados de
forma democrática, ampla e inclusiva”, destaca o enfermeiro Cláudio Silveira,
presidente em exercício do Coren-SP. (PORTAL COREN, 2020, São Paulo, ref.8)
O site Cofen realizou a publicação de uma matéria no dia 29 de abril de 2020
onde afirma que aplausos e homenagens são bem-vindos, mas respeito e
valorização podem ser ainda melhores para ajudar médicos e enfermeiros
atravessarem a pandemia. Nesta ainda há um depoimento de uma técnica de
enfermagem, Ana Miranda, que diz sobre o medo e apreensão pelo qual estão
passando nestes dias de crise, destaca que muitas vezes existe a falta de EPIs para
os profissionais que tendem a improvisar para conseguir manter o atendimento aos
pacientes, após clamar para que fiquemos em casa e cumpramos as indicações ela
completa “Então, trancamos nosso medo no armário, fingimos que somos fortes e
vamos á luta.” Esta frase esclarece mais ainda que estes profissionais realmente
precisem ser mais valorizados, pois fazem muitos sacrifícios para oferecer um bom
atendimento e dar esperança aos que são atendidos nesta pandemia. Ana ainda cita
abaixo-assinado que pede insalubridade a estes profissionais.O Cofen também
enfatiza que Enfermagem é a área que constitui o maior número de profissionais
atuantes na Saúde e a sua pluralidade de formação coloca-os como protagonistas
no combate à transmissão do novo coronavírus.
Hoje é mais que claro que sem estes profissionais que diariamente
arriscaram e continuam arriscando suas vidas pelo bem comum jamais poderíamos
sonhar com um futuro onde o COVID-19 não trará tantas perdas, a situação atual
não é perfeita e nem a melhor que poderíamos ter alcançado nos últimos meses,
mas estamos evoluindo. É dever lembrar que não somente de cuidado e atenção se
faz este profissional ele também possui seus estudos com base nas ciências e não
atuam apenas nas linhas de frente contra o vírus estes também estão fazendo
pesquisas, desenvolvendo novas vacinas juntamente com organizações
apropriadas para que num dia próximo nossas vidas não sejam cobertas pelo medo
de se infectar.
O profissional de enfermagem tem tido destaque em questões de
valorização, que raramente se viu nas mídias – comerciais e redes sociais – tantas
reportagens e matérias sobre a dedicação, o desempenho e as condições de
trabalho de enfermeiros(as), técnicos e auxiliares de Enfermagem, hoje existem
diferentes tipos de apoio e conscientização de que pandemias, epidemias e surtos
passam mas o profissional sempre terá predisposição para atender seu público em
quaisquer condições, ou seja, não se basta falar hoje e esquecer amanhã, esta
valorização que não vem somente para a enfermagem não deve prevalecer apenas
como um momento histórico mas sim progredir para um hábito, pois são os
profissionais da saúde os capazes de trazerem possíveis soluções para casos como
a atual pandemia que vivenciamos.
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4. CONCLUSÃO
Portanto conclui-se que o profissional de enfermagem é um dos grandes pilares
no enfrentamento de pandemias, surtos ou de quaisquer outras doenças que
assolem o mundo, pois este realizará seu trabalho não apenas vendo o paciente
como outro qualquer, mas sim procurando olhar de forma a entender suas
necessidades, condições, desejos e limitações. Sem a enfermagem seria impossível
combater, prevenir e promover a saúde para a população.
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SETEMBRO AMARELO: DEPRESSÃO E O RISCO DE SUICÍDIO DOS
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
Ana Karolina Rodrigues da Silva1; Fábia Regina Theis2; Izabelly Horrana dos Santos
Almeida3; Kamilly Guimarães4; Larissa Terci Mainardes5; Marcella Vella Vicente6;
Stella Maris Marques Araújo7

RESUMO
Os profissionais de Enfermagem encontram-se no grupo de indivíduos mais
propensos aos distúrbios mentais como depressão e burnout (distúrbio psíquico de
caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intensa cuja a causa
está intimamente ligada a vida profissional), onde o risco de suicídio aumenta
consideravelmente. Além de lidar com a dor, sofrimento e a tristeza dos outros, é
necessário reunir forças para enfrentar o processo da morte e atender exigências
dos familiares, pacientes sob seus cuidados no seu cotidiano, um estudo realizado
no Caribe entre trabalhadores de Enfermagem utilizando variáveis depressão e
estresse, encontrou forte correlação entre a saúde mental e o trabalhador, e com
isso os transtornos psicológicos podem acarretar absenteísmo no trabalho e assim
acaba gerando um atendimento de baixa qualidade e muita das vezes até
comprometendo a integridade do paciente.
PALAVRAS-CHAVE: Profissional de enfermagem; depressão; transtornos
psicológicos.

ABSTRACT
Nursing professionals are in the group of individuals most prone to mental disorders
such as depression and burnout (psychic disorder of a depressive character,
preceded by intense physical and mental exhaustion whose cause is closely linked to
professional life), where the risk of suicide increases considerably. In addition to
dealing with the pain, suffering and sadness of others, it is necessary to join forces to
face the death process and meet the demands of family members, patients under
their daily care, a study carried out in the Caribbean among nursing workers using
depression variables and stress, found a strong correlation between mental health
and the worker, and with this psychological disorders can lead to absenteeism at
work and thus ends up generating low quality care and, in many cases, even
compromising the patient's integrity.
KEY-WORDS: Nursing professional; depression; psychological disorders
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1. INTRODUÇÃO
O profissional de Enfermagem é uma das principais peças na área hospitalar,
zelar do bem-estar do paciente dentro de todas suas responsabilidades técnicas.
Pois o mesmo passa 24 horas juntamente com o paciente, o ouve nas horas de
angústia, está presente no nascer e no morrer. Lamentavelmente os transtornos
psicológicos tem afetado inúmeros Enfermeiros, segundo Manetti e Marziale (2002)
um total de 692 trabalhadores de Enfermagem no Brasil, tiveram diagnóstico
relacionados a transtornos mentais e comportamentais, sendo que do total, 53,3%
dos casos estavam relacionados a transtornos de humor afetivo, 28,7% transtornos
neuróticos. De acordo com o Ministério da Saúde, a depressão é um problema
médico grave e altamente prevalente na população em geral. De acordo com
estudo epidemiológico a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está
em torno de 15,5%. Segundo a OMS, a prevalência de depressão na rede de
atenção primária de saúde é 10,4%, isoladamente ou associada a um transtorno
físico. Com inúmeras situações que levam o profissional ao extremo estresse, há
fatores que levam ao desejo de morrer, e assim a profissão Enfermagem surge
como um agente causador, entretanto não se engloba como situação de abandono,
medo, solidão, culpa, instabilidade emocional, que são os principais gatilhos
emocionais. Com o crescimento em massa de suicídio no meio dos profissionais,
os conselhos de Enfermagem Coren e Cofen oferecem todo suporte necessário,
todavia é evitado mencionar os suicidas e a forma de como foi executada, visto
que poderia criar uma tendência de que o suicídio se torne endêmico.

2. METODOLOGIA
Trata-se de um estudo com a abordagem descritiva que buscou levantar
dados acerca de pesquisas bibliográficas, artigos científicos que se relacionam ao
tema, como Lilacs, Scielo, Coren e Ministério da Saúde.
Temos como objetivo nesse trabalho descrever as causas da depressão e suicídio
entre enfermeiros, para podermos contribuir na valorização da saúde dos mesmos.

3. DESENVOLVIMENTO
A enfermagem é uma profissão suscetível aos transtornos mentais, pelo fato
de lidar com a vida, a dor e a morte das pessoas sob os seus cuidados. A depressão
é uma das doenças que mais atingem os profissionais de enfermagem, causando
danos na vida profissional e pessoal, é também um dos principais fatores de risco
para o suicídio.
“O Ministério da Saúde explica que o suicídio é um fenômeno complexo,
multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar indivíduos de diferentes
origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Mas
ele pode ser prevenido. Reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém
próximo pode ser o primeiro e o mais importante passo”.
Vários motivos podem levar alguém a cometer suicídio, geralmente as
pessoas que cometem suicídio não querem acabar com a vida, mas sim com o
sofrimento, o medo, a depressão, fracassos, entre outros fatores.
Os profissionais de enfermagem estão mais suscetíveis ao suicídio e a
depressão, pelo fato da extrema responsabilidade, da sobrecarga no trabalho, do
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cansaço físico e mental, nesse ano de 2020 aumenta ainda mais as chances, por
conta do Covid-19.
“A síndrome de “burnout” ou Síndrome do estresse profissional tem sido
reconhecida como uma condição experimentada por profissionais que
desempenham atividades em que está envolvido um alto grau de contato com outras
pessoas. Esta síndrome tem sido definida como resposta de estresse emocional
crônico intermitente. A síndrome do “burnout” em profissionais da área de saúde é
composta por sintomas somáticos, psicológicos e comportamentais.” (MARTINS,
2003)”.
“Estudaram-se ideação suicida, tentativa de suicídio e os aspectos
relacionados ao ambiente de trabalho. Quatro fatores foram relacionados: propensão
ao suicídio, qualidade do trabalho, ambiente de trabalho negativo e
burnout/depressão. A correlação entre esses fatores sugeriu que o ambiente de
trabalho, quando negativo, estava associado a burnout/depressão, que, por sua vez,
estavam relacionados a maior probabilidade de ideação suicida e tentativa de
suicídio (Samuelsson et al., 1997)”.
A Síndrome de Burnout está relacionada com o ambiente de trabalho, pelo
esgotamento físico e mental, prejudicando o profissional. Em alguns estudos essa
síndrome pode ser agregada com a depressão e com uma probabilidade maior de
levar o profissional a cometer suicídio.
4. CONCLUSÃO
A partir deste trabalho abordamos uma questão de extrema importância, que
são os casos de suicídio entre os profissionais de enfermagem, decorrente da
depressão e distúrbios psíquicos como a síndrome de burnout.
Tal assunto que é pouco comentado e acaba não recebendo devida
importância, deixando vários desses profissionais sem suporte suficiente e apoio,
resultando, infelizmente muitas das vezes em suicídio.
Podendo assim concluir que esses profissionais, atuantes da área da saúde
são os mais afetados, tanto em sua saúde mental como na física, sendo um
conjunto, onde quando a saúde mental é afetada consequentemente a física se
afeta também, e assim nos mostrando que é essencial a atenção aos sinais
apresentados pelos mesmos, para evitar o máximo possível fatalidades irreversíveis.

REFERÊNCIAS
Depressão: causas, sintomas, tratamentos, diagnóstico e prevenção. Ministério
da Saúde, 2020. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/saude-de-az/depressao>. Acesso em 14 de set. de 2020.
Depressão é a realidade entre enfermeiros. Coren, 2019. Disponível em:
<http://www.coren-es.org.br/depressao-e-realidade-entreenfermeiros_20285.html#:~:text=Segundo%20a%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%
20Mundial%20da,seriamente%20os%20profissionais%20de%20enfermagem>.
Acesso em 14 de set. de 2020.
SCHMIDT, Denise; DANTAS, Rosana; MARZIALE, Maria. Ansiedade e depressão
entre os profissionais de enfermagem que atuam em blocos cirúrgicos.

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de
outubro de 2020

SciELO, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=s008062342011000200026&script=sci_arttext>. Acesso em 14 de set. de 2020.
SELA, Alana; DALMAS Amanda; XAVIER, Ana; ROCHA, Ariana. STOCCO, Dias;
DAGA, Evelyn; NOSSAL, Flávia; RIBEIRO, Gerald; RODRIGUES, Jaqueline;
GRANOSIK, Larissa; RODRIGUES, Larissa; SANTOS, Lidemar; COMIN Lucimara;
PICOLOTO. SILVA; Mayara da ;SANTOS Mayara. OLIVEIRA; SANTOS Sandra.
Estresse e depressão em profissionais da enfermagem. Portal Periódicos, 2019.
Disponível
em:
<https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/apeux/article/view/13465/7244>. Acesso em
14 de set. de 2020.
Freitas. B. P. Amanda; Abreu. O. C. Angélica;Côelho. B. Melissa;Peres. C.
Taís;Alves. L. O. D. Isabella. O Fenômeno do suicídio entre profissionais da
saúde uma revisão bibliográfica. Semana Acadêmica,2017.Disponível
em:<https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/suicidio_em_colaboradoes
_da_saude.pdf>. Acesso em 15 de set de 2020.
Depressão é realidade entre enfermeiros.Coren,2019. Disponível em:
<http://www.coren-es.org.br/depressao-e-realidade-entreenfermeiros_20285.html#:~:text=Segundo%20a%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%
20Mundial%20da,seriamente%20os%20profissionais%20de%20enfermagem>.
Acesso em 15 de set de 2020.

VII Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR,29 e 30 de outubro de 2020.

IMPACTO DA CULTURA FAMILIAR NA
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo identificar como a gravidez é reincidente no meio
social e familiar em que a adolescente está integrada. Será realizada uma pesquisa
com levantamento de dados em uma macro área na região de Telêmaco Borba-PR,
a fim de identificar a influência transgeracional na adolescente gestante. A gravidez
precoce é de tamanha adversidade que se tornou um problema de saúde pública
mundial. A maternidade ou gravidez na adolescência agrega efeitos negativos sobre
a qualidade de vida, uma vez que prejudicam as condições de estudo e intensificam
as dependências familiares, acarretando consequências desfavoráveis na
perspectiva de vida e trabalho. Essas adolescentes gestantes mantêm-se expostas a
situações de maior vulnerabilidade à repetição de padrões de pobreza e exclusão
social, diante de diversos aspectos responsáveis por perpetuar o elevado número de
gestações em adolescentes. A análise propõe identificar como os fatores familiares
influenciam tornando um ciclo habitual a gravidez precoce na adolescência,
intervindo diretamente no desempenho letivo, na carreira profissional com
qualificação e no seguimento do credo. A literatura aponta que as políticas públicas
de saúde atuais procuram diretrizes para modificar esse cenário, avaliam teorias
para serem aplicadas e absorvidas pelo indivíduo ou grupo. Portanto constata-se
relevância nessa temática. A pesquisa ainda não apresenta resultados.
Palavras-chave: Gravidez; Adolescência; Cultura familiar.

ABSTRACT
This work aims to identify how pregnancy is recurrent in the social and family
environment in which the adolescent is integrated. A survey will be conducted with
data collection in a macro area in the region of Telemaco Borba-PR, in order to
identify the transgenerational influence on pregnant teenagers. Early pregnancy is
such an adversity that has become a worldwide public health problem. Motherhood
or pregnancy in adolescents adds negative effects in quality of life, since they impair
the conditions of study and intensify family dependencies, causing unfavorable
consequences in the life and work perspective. These pregnant adolescents remain
exposed to situations of greater vulnerability to the repetition of patterns of poverty
and social exclusion, in view of several aspects responsible for perpetuating the high
number of pregnancies in adolescents. Therefore, the analysis proposes to identify
how family factors influence making a habitual cycle of early pregnancy in
adolescence, directly intervening in academic performance, professional career with
qualification and following the creed. The study considers that several public health
policies seek guidelines to modify this scenario, evaluate theories that are applied to
each individual or group, therefore, it is found relevance in this theme. The search
still does not show results.
Keywords: Teenage; Pregnancy; Family culture.
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1. INTRODUÇÃO
A adolescência é assimilada como uma mudança gradativa da infância à vida
adulta, com progressiva independência familiar e escolar (Heilborn et al., 2002) 7. A
consolidação financeira atualmente é postergada, após se inserir no mercado de
trabalho ou após consolidar uma unidade conjugal e/ou familiar própria. A
experiência de uma gravidez associa-se em uma etapa da sexualidade, que assume
características exclusivas no contexto da cultura sexual, resultando em complexo
envolvimento entre homens e mulheres, tornando necessário destacar as relações e
papéis de gênero (Heilborn et al.; 2002)7.
O estereótipo da “adolescente grávida”, em um país de grande
heterogeneidade social e regional, descreve um discurso moral e ríspido que
posiciona as adolescentes mulheres como mártir de sua ignorância ou
inconsequência, resultando em políticas voltadas ao controle da “gravidez precoce”
(CHALEM,2007)3. A gravidez e a maternidade na adolescência exercem efeitos
negativos sobre a qualidade de vida, uma vez que prejudicam as condições de
estudo e intensificam as dependências familiares, acarretando consequências
desfavoráveis na perspectiva de vida e trabalho (STEVENS-SIMON, 1995)11.
Têm sido diagnosticados impactos negativos na qualidade de vida das
adolescentes gestas, com déficit no seu crescimento pessoal e profissional
(FRASER, Alison M.; BROCKERT,1995)6. A maioria das adolescentes gestas não
concluem o ensino médio. No entanto, entre as adolescentes que não engravidam,
95% finalizam. A lacuna que se alastra por conta da gravidez precoce implica
diversos prejuízos psicossociais individuais e se estendem ao coletivo familiar, além
de gerar um problema social (BAYMA, Hilda Freire e Assunção,2010 )2.
Diante disso, tem-se como problemática: Qual o impacto da cultura familiar
na gravidez na adolescência?
Para tanto, será analisado o tema na cidade de Telêmaco Borba-PR em uma
macro área na comunidade de uma unidade básica de saúde para obter um
levantamento de dados. Posteriormente, será relacionado o impacto da cultura
familiar da gravidez na adolescência, identificando as convicções sobre a vida
sexual, os desígnios para a vida adulta e a influência da cultura familiar sobre o
indivíduo. Tendo como objetivo principal, identificar os fatores transgeracionais que
estão correlacionados há uma concepção de uma gestação na adolescência.
2. METODOLOGIA
Foi realizado um levantamento bibliográfico acerca do tema para
embasamento da pesquisa, e posteriormente, por meio de pesquisa exploratória de
campo, serão coletados dados das adolescentes grávidas de classes populares
entre 12 a 18 anos em uma região delimitada na cidade de Telêmaco Borba- PR. A
coleta de dados será através de entrevista, que consiste em um questionário
elaborado a partir de temas que se referem a: dados pessoais, vida familiar
(estrutura e reincidência gestacional), vida escolar, atividade sexual e episódio da
gravidez. A partir desses resultados, serão expostos em formato de gráfico, dados
numéricos caracterizando uma pesquisa quantitativa. Dessa forma, este trabalho irá
apresentar subsídios para futuras indagações sobre a temática.
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3. DESENVOLVIMENTO
A gravidez é um fenômeno que ocorre após a fecundação do óvulo pelo
espermatozoide. Inicia-se dentro do útero regularmente, onde evolui um novo ser.
Nesta etapa acontecem alterações no biótipo e psíquicas na mulher e isso se
projeta para toda a família. Durante a gestação, o corpo transmuta vagarosamente,
dispondo-se para a concepção e para a maternidade (Ministério da Saúde, 2020)9.
A definição de adolescência, é de origem Latim “ADOLESCENTIA”, que
significa o período da vida humana entre a infância e a fase adulta. A adolescência é
uma fase natural da vida marcada pelas transformações biológicas e
comportamentais.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que considera a
adolescência sendo a faixa etária dos 12 até os 18 anos de idade completos, é
referência para criação de leis e programas que assegurem os direitos desta faixa
etária. (Eisenstein, 2005)5.
A sociedade constitui-se em subdivisões de famílias e esse é o ambiente
primário de interação do indivíduo. Ela torna-se o referencial de padrões, modelos e
influências culturais. (Amazonas, Damasceno, Terto & Silva, 2003; Kreppner, 1992,
2000)1.
É relevante o elevado número de gravidez na adolescência que converteu-se
em uma problemática de saúde mundial. No Brasil, cerca de 930 adolescentes e
jovens dão à luz todos os dias, totalizando mais de 434,5 mil mães adolescentes por
ano (Ministério da Saúde,2020)9.
As mães adolescentes estão expostas a situações de maior vulnerabilidade e
à repetição de padrões de pobreza e exclusão social (OMS,2018)10.
A gestação precoce tornou-se um ciclo familiar inconsciente, restringindo o
indivíduo ao meio social de pobreza limitando sua forma de agir e pensar.
Diante de diversos aspectos responsáveis por persuadir o elevado número de
gestações em adolescentes, podemos citar: o uso de drogas ilícitas, fatores
genéticos, vida sexual fundamentada de forma prematura, falta de conhecimento
sobre métodos contraceptivos, entre outras (Manfré, C. C., Queiróz, S. G. de, &
Matthes, Ângelo do C. S. 2010)8. Apesar destes demais fatores se interligarem a
gravidez na adolescência, não serão evidenciados no trabalho. Focamos na cultura
familiar, uma vez que esse item se fulgura na nossa esfera.
O estudo irá transcrever o impacto que os fatores familiares exercem sobre a
gestação das adolescentes e como a sequência reinicia tornando-se habitual no
âmbito familiar, influenciando diretamente no desempenho letivo, na carreira
profissional com qualificação e no seguimento do credo.
Tal adversidade é de tamanha amplitude mundial que o tornou um problema
de saúde pública, e restabelece um circuito da progênie – exemplificando: o
indivíduo que originou uma gestação precocemente, absteve-se dos estudos, não se
introduziu no mercado de trabalho (em que requer instrução qualificada), limitou-se
ao ambiente domiciliar e aos cuidados da prole e isto subsequentemente se repete
nas demais gerações (DINIZ, Notaly Carvalho,2010)4.
Com base literária iniciaremos uma pesquisa para a coleta de informações e
levantamento de dados para a correlação da cultura familiar e a gestação precoce
na adolescente.
4. CONCLUSÃO
Por meio da literatura constatou-se que o tema abordado tem relevância para
a comunidade, visto que a gravidez precoce é um problema de saúde mundial.
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Portanto, através desse estudo, será evidenciado o perfil de gestações em
adolescentes na cidade de Telêmaco Borba-PR, podendo assim ser utilizado como
base para os pósteros projetos de políticas de saúde da região, tendo um suporte
definido e focado para esse público. Torna-se uma perspectiva de resultado
eficiente, comparado a um programa aplicado sem subterfúgio do público alvo
especifico do local.
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DEZEMBRO VERMELHO: A IMPORTÂNCIA DA IMUNIZAÇÃO
CONTRA O HPV
Arysleydys Figueredo Mesa1; Eder Henrique Borges Da Silva2; Fábia Regina Theis3;
Ingridy Cristina de Oliveira Ducheski4; Milena Gomes da Rosa5; Nicole Menta
Livrari6; Stella Maris Marques Araújo7
RESUMO
Com a grande ocorrência dos casos de câncer de colo de útero, o Papiloma vírus
Humano (HPV) tem ganhado destaque na Saúde Pública, trazendo a necessidade
de implementação de programas de esclarecimentos sobre a prevenção dos agravos
relacionados à infecção pelo HPV, que está ocorrendo principalmente entre os
jovens. A saúde pública tem como propósito realizar ações de orientação e
educação em saúde sobre a doença e meios de prevenção. Foram utilizados artigos
de bases de dados como Bireme, Lilacs, PubMed e Scielo com os seguintes
descritores: HPV; vacina HPV; vacina quadrivalente; câncer de colo de útero.
Palavras-chave: HPV;Vacina; Câncer de colo de útero; Imunização; Jovens;
Transmissão sexual.

ABSTRACT
With the great occurrence of cervical cancer cases, the Human Papilloma virus
(HPV) has gained prominence in Public Health, bringing the need to implement
clarification programs on the prevention of diseases related to HPV infection, which it
is occurring mainly among young people. Public health aims to carry out health
guidance and education on the disease and means of prevention. Database articles
such as Bireme, Lilacs, PubMed and Scielo were used with the following descriptors:
HPV; HPV vaccine; quadrivalent vaccine; cervical cancer.
Key-words: HPV; Vaccine; Cervical cancer; Immunization; Young; Sexual
transmission.

1. INTRODUÇÃO
O Papiloma Vírus Humano é o responsável pelas infecções mais frequentes
de transmissão sexual nos dias de hoje. Estima-se que a cada dez pessoas, uma
esteja infectada pelo vírus no mundo. Conforme afirma Borsatto, Vidal e Rocha
(2011) apresentam-se aproximadamente 200 tipos de HPV que podem infectar
1
2

Acadêmica de Enfermagem na Faculdade de Telêmaco Borba <farisleydysmesa@gmail.com>
Acadêmico de Enfermagem na Faculdade de Telêmaco Borba <ederborgesf250@outlook.com>

3

Enfermeira Especialista e Professora do Curso de Enfermagem da Faculdade de Telêmaco
Borba<enfermagem@fatebtb.edu.br>
4
Acadêmica de Enfermagem na Faculdade de Telêmaco Borba <ingridyducheski@hotmail.com>
5
6
7

Acadêmica de Enfermagem na faculdade de Telêmaco Borba<milenagomesdarosa99@gmail.com>
Acadêmica de Enfermagem na Faculdade de Telêmaco Borba< nimenta01@gmail.com>

Enfermeira Especialista e Professora do Curso de Enfermagem da Faculdade de Telêmaco Borba
<stella_marismstques@hotmail.com >

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica
da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de outubro de 2020

homens e mulheres, sendo classificados como de alto, intermediário e baixo risco
para câncer cervical, sendo os que mais afetam a população são os 6,11,16 e 18,
contendo diferenças de risco entre eles. A maioria dos casos da doença se
apresenta assintomática por muitos anos o que acaba facilitando a disseminação do
vírus. O HPV afeta tanto a região genital como a extragenital. A infecção pode
manifestar-se nas formas clínica, subclínica e latente (Carvalho e col., 2007).
Um novo desafio da saúde pública é a conscientização da população dos
riscos que o vírus oferece, podendo ser prevenido por meio de vacinação disponível
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) dentro da faixa etária de 9 a 14 anos. Essa
forma de prevenção é a mais eficaz para evitar mortes e sequelas irreversíveis em
homens e mulheres já que o uso de preservativo pode diminuir, mas não evita
totalmente o risco de contágio.
2. METODOLOGIA
Trata-se de um estudo com a abordagem descritiva que buscou levantar
dados acerca da eficácia da educação em saúde sobre a vacina contra o HPV
utilizando artigos científicos que se relacionam ao tema. Esses artigos foram
selecionados através da pesquisa em bases de dados distintas como Bireme,
Lilacs, PubMed e Scielo com os seguintes descritores: HPV; vacina HPV; vacina
quadrivalente; câncer de colo de útero, e seus equivalentes em língua inglesa, com
diversas combinações.Para cada um desses foram selecionados descritores
padronizados e pertinentes ao tema escolhidos, publicados a partir do ano em que a
vacina foi aprovadaem 2006 pelo Food and Drug Administration (FDA).
3. DESENVOLVIMENTO
O câncer de colo de útero ainda é um importante problema de saúde pública,
apesar de programas para detecção precoce com base no exame de Papanicolau
terem sido propostos há mais de 50 anos. O HPV é considerado como uma
condição não suficiente, porém necessária para o surgimento do câncer de colo do
útero, responsável por aproximadamente 99% do seu desenvolvimento (NADAL e
MANZIONE, 2010). São muitos os fatores que estão associados ao
desenvolvimento destas infecções, como múltiplos parceiros, nutrição,
comprometimento do sistema imunológico, tabagismo, predisposição genética,
simultaneidade com outras doenças sexualmente transmissíveis, e uso prolongado
do contraceptivo oral.
A maioria dos casos da doença se apresenta assintomática por muitos anos
o que facilita a disseminação do vírus, o HPV afeta tanto a região genital como a
extragenital. A infecção pode manifestar-se nas formas clínica, subclínica e latente
(Carvalho e col., 2007), sendo predominantes as formas subclínica e assintomática
entre os homens. A forma mais prevalente da infecção, entre as mulheres, é
subclínica e clínica, e mais de 90% das infecções regridem espontaneamente
(Einstein e col., 2009), em casos em que a manifestação está presente podem
aparecer verrugas na genital ou em partes do corpo como boca e orofaringe, O
tratamento consiste na remoção das verrugas via cauterização. Diferentes dos tipos
que causam as verrugas (subtipos 6 e 11), existem também os tipos que causam
lesões pré-cancerígenas que são os subtipos 16 e 18 responsáveis por mais de
70% dos casos de câncer de colo de útero no mundo. Essas lesões podem se
dividir em 3 estágios, sendo o segundo e o terceiro os mais prováveis de
desenvolver o câncer, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) são 8.079
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mortes a cada ano, tornando o câncer de colo de útero o terceiro que mais afeta as
mulheres no Brasil. No ano de 2018 teve uma estimativa de 16.370 casos, afetando
8,1% da população feminina (INCA, 2017) e no Paraná Taxa média de mortalidade
por neoplasia maligna do colo do útero em segundo Regionais de Saúde, de 2008 a
2017 é de 6,19 apenas na 21a RS e 249 em todo o Paraná apenas no ano de 2017
(Dados preliminares; Fonte: SIM-PR - base de 30/08/2018 - Elaborado por:
SESAPR/SVS/CEPI/DVDNT).
As altas taxas de morbimortalidade pela infecção do HPV resultaram na
aprovação da vacina, onde o Brasil através da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) aprovou sua comercialização e em 2014 o Ministério da Saúde
iniciou a implementação no Sistema Único de Saúde (SUS) da vacinação gratuita
contra o HPV em meninas de 9 a 13 anos de idade, com a vacina quadrivalente,
porém a implantação da vacinação foi gradativa e a faixa etária de 9 a 14 anos, de
ambos os sexos, se tornaram público alvo dessa campanha de imunização, pois a
vacina apresenta o efeito rebanho, uma vez que protegerá meninos ao diminuir a
incidência do vírus em meninas (COLLUCCI, 2014). Segundo a ACTA (Biomedicina
Brasileira, 2015) essa forma de prevenção demonstrou elevados valores de eficácia
(97 a 100%) na prevenção de lesões precursoras do câncer cervical resultando em
um excelente método de prevenção à essa doença, e a mais eficaz para evitar
mortes e sequelas irreversíveis em homens e mulheres já que o uso de preservativo
pode diminuir, mas não evita totalmente o risco de contágio. Mas vale lembrar que
as mulheres que completaram o sistema de imunização com as três doses da
vacina não devem descartar o exame de prevenção anual e, mesmo não sendo
imunizadas na faixa etária recomendada ou as que já tiveram contato com o vírus
pode tomar a vacina como forma de prevenção contra outros sorotipos.
4. CONCLUSÃO
Sabe se que a prevenção de doenças decorrente do HPV, como o câncer de
colo de útero pode ser mais eficaz quando realizada em seu estágio inicial. Apesar
das campanhas que estimulam o uso de preservativos e a realização do exame
papanicolau, o número de novos casos de câncer cervical tem aumentado. As
vacinas contra o HPV são uma forma de prevenção primária, que visa evitar o
desenvolvimento das lesões precursoras, justificando desta forma a implantação na
rede de saúde pública. Essa vacina vem demonstrando ser um excelente meio de
prevenção às infecções atribuídas ao HPV e suas lesões associadas, além de ser
altamente eficaz contra os sorotipos virais específicos (HPV 6, 11, 16 e 18). Vale a
pena ainda ressaltar que o acompanhamento através do exame preventivo de colo
de útero deve continuar a ser realizado anualmente, mesmo em mulheres
vacinadas.
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ASSOCIADA AO TRANSTORNO
DEPRESSIVO E SEUSFATORES DE RISCO
Edivana Taila Scruk1; Edna Machado Paixão Rocha2; Fabiane de Lima3; Myrla Felipe
Mello4; Taniely Bicudo Martins5

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo compreender o processo de ocorrência do
transtorno depressivo em gestantes adolescentes. No Brasil a gravidez na
adolescência veio receber sua devida atenção como problema de saúde pública ao
longo da década de 90, pois foi nesse período em que houve um aumento
significativo em adolescentes com menos de 20 anos. O transtorno depressivo é
uma doença comum e séria que afeta negativamente como você se sente, como
pensa e age. Contudo é tratável, a depressão pode afetar qualquer pessoa, até
aquela que parece viver em circunstâncias relativamente ideais. Em alguns países a
gravidez neste grupo é considerado um problema de saúde pública, pois pode
trazer complicações obstétricas para a mãe e o recém-nascido e problemas
psicossociais e econômicos. Temos como objetivo identificar a ocorrência de
transtorno depressivo em adolescentes grávidas, que equivale a um problema de
saúde pública.
Palavras-chave: Gravidez; Adolescência; Depressão.

ABSTRACT
This paper aims to understand the process of depressive disorder in teenage
pregnant women. In Brazil, throughout the 1990s, teenage pregnancy received its
due attention as a public health problem, as it was during this period that there was a
significant increase in adolescents under the age of 20. Depression disorder is a
common and serious illness that negatively affects how you feel, think and act.
However, it is treatable; depression can affect anyone, even those who seem to live
in relatively ideal circumstances. In some countries, pregnancy in this group is
considered a public health problem, as it can bring obstetrical complications for the
mother and the newborn, also as psychosocial and economic problems. We aim to
find the occurrence of depressive disorder in pregnant adolescents, as this is a public
health problem.
Key-words: Pregnancy; Adolescence; Depression.

1

Acadêmica de Enfermagem FATEB - tayla.scruk@gmail.com
Acadêmica de Enfermagem FATEB - edna_paixaor@hotmail.com
3
Acadêmica de Enfermagem FATEB - 2421fabi@gmail.com
4
Acadêmica de Enfermagem FATEB - myrlafelipedemello@gmail.com
5
Acadêmica de Enfermagem FATEB - tanielymartins@gmail.com
2

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de
outubro de 2020

1. INTRODUÇÃO
De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o Ministério da
Saúde, a adolescência é determinada como um período de desenvolvimento que
marca a transição entre a fase da infância e a fase adulta, e tem início dos 10 aos
20 anos de idade. A fase da transição é marcada por inúmeras transformações
sendo elas a nível físico, mental, psicológico e social.
Santos, Guimarães, Gama7, (2016), afirmam que:
A gravidez na adolescência não é um fenômeno recente, porém sua
conotação como problema social foi intensificada nas últimas décadas.

Historicamente, as mulheres vêm tendo filhos nessa etapa e, mesmo em um
contexto de intensa redução da fecundidade, não se constatou no Brasil um
deslocamento correspondente da reprodução para faixas etárias mais elevadas, tal
como ocorreu em países industrializados centrais.
Em alguns países a gravidez neste grupo é considerado um problema de
saúde pública, pois pode trazer complicações obstétricas para a mãe e o recémnascido e problemas psicossociais e econômicos. Dentre essas complicações
podemos citar: hipertensão, anemia, aborto espontâneo, depressão, entre outros.
O transtorno depressivo é uma doença comum e séria que afeta
negativamente como você se sente, como pensa e age. Contudo é tratável, a
depressão pode afetar qualquer pessoa, até aquela que parece viver em
circunstâncias relativamente ideais.
O cuidado materno pode ser para algumas adolescentes bastante conflitivo,
ele representa a maturidade e se depara com a insegurança, o despreparo, a
dependência e a infantilidade. Em meio conflitos de identidade se sentindo
incapazes de cuidar dos seus bebês (GUEDES et al., 2012)3.
Através dessa pesquisa temos como objetivo identificar a ocorrência de
transtorno depressivo em adolescentes grávidas, que equivale a um problema de
saúde pública.
2. METODOLOGIA
Essa pesquisa realizada por revisão bibliográfica, baseada em leitura de
artigos e sites, tem como objetivo compreender o processo de transtorno depressivo
em gestantes adolescentes. Futuramente será realizada uma pesquisa exploratória
de campo em uma determinada macro-área da cidade de Telêmaco Borba, PR,
podendo disponibilizar mais visibilidade e conhecimento sobre o assunto tratado.
Como meio de captação de dados será aplicado um questionário semiaberto,
contendo 17 perguntas, para obter dados demográficos, socioeconômicos e
voltados para possíveis perfis que se enquadram no transtorno, para discutir os
fatores de risco para a gestante associadas ao transtorno depressivo, em conversas
individuais para maior conforto da adolescente em relação ao envolvimento dela na
pesquisa.
3. DESENVOLVIMENTO
No Brasil a gravidez na adolescência veio receber sua devida atenção como
problema de saúde pública ao longo da década de 90, pois foi nesse período em
que houve um aumento significativo em adolescentes com menos de 20 anos.
Segundo a OMS e UNICEF em relação a outros países a taxa de gravidez na
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adolescência no Brasil é de 68,4% nascimentos para cada mil adolescentes entre
15 a 19 anos.
Dessa maneira o período da gravidez é a fase em que mais ocorre o
transtorno depressivo na mulher, podendo assim ocasionar vários danos à saúde
materna e consequentemente ao desenvolvimento do feto.
Conforme Pereira et al6. (2010), “A depressão é o transtorno mental de maior
prevalência durante a gravidez e o período puerperal e está associada a fatores de
risco, como antecedentes psiquiátricos, dificuldades financeiras, baixa escolaridade,
gestação na adolescência, falta de suporte social, eventos estressores e história de
violência doméstica”.
A ocorrência da depressão no período da gravidez na adolescência é
verídica, sintomas de ansiedade e depressão são mais frequentes em adolescentes
grávidas em comparação com as adolescentes não grávidas.
A depressão provoca sentimento de tristeza ou perda de interesse em
atividades que em momentos anteriores traziam prazer, pode levar a uma variedade
de problemas emocionais e físicos e pode diminuir a capacidade de uma pessoa
manter suas atividades normais no trabalho e em casa. Sentir-se triste não é o
mesmo de ter depressão, porém é tratável quase todos os pacientes ganham alívio
de seus sintomas.
Os problemas relacionados a depressão gestacional estão associados a
diferentes fatores de riscos, tais como: antecedência psiquiátrica, fatores
relacionados a pobreza, como: baixa renda, dependência financeira, baixa
escolaridade, evasão escolar e do desemprego; ser solteira; ausência de apoio
social, como o familiar e o conjugal; gravidez não desejada; a dependência de
álcool e drogas, tabaco; histórico de violência.
Considerando as vulnerabilidades as quais as adolescentes estão expostas,
é de especial relevância a abordagem dos aspectos associados à ocorrência de
gravidez, haja vista que a elevada prevalência do evento revela um importante
problema de saúde pública que demanda potenciais intervenções nas ações de
saúde e cuidado voltadas a este segmento populacional (NERY et al., 2019)
O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 define adolescente como a
pessoa entre doze e dezoito anos de idade, enquanto a Organização Mundial da
Saúde, considera que a adolescência compreende o período dos dez aos dezenove
anos de idade (CARDOSO, 2011).01
Hoje no Brasil, adolescentes são considerados sujeitos com os direitos
especiais porque são pessoas em processo de desenvolvimento físico, moral,
espiritual e social. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - Lei Federal
criada em 1990, e a Constituição de 1988, Artigo 227 Brasil (1988), determina que o
atendimento das necessidades e dos direitos dos adolescentes (10 a19 anos) seja
propriedade absoluta das políticas públicas do país e dever da família, da
comunidade e do estado (BRASIL, 1990) (SENRA, 2016).08
A gravidez na adolescência destaca-se como um problema de saúde pública
em vários países devido ao elevado risco de morbi-mortalidade materna e infantil e
por significar um possível evento desestruturador da vida das adolescentes e de
sua família.
Segundo um estudo de observação clínica desenvolvido por Viçosa (1993),
em um período de 10 anos o transtorno depressivo surge mais frequentemente no
3° trimestre. Que ocorre devido a preocupações em torno das relações com os pais.
A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública. “Os riscos à
saúde da mãe e bebê são muitos, como prematuridade, anemia, aborto
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espontâneo, eclâmpsia, depressão pós-parto, entre outros”, completa. (Vieira,2020)
Segundo Lima (2016) "Para que esta primeira relação possa se considerar
saudável, devem ser cumpridos alguns requisitos para não complicar a sua vida
mais tarde. A gravidez na adolescência é considerada um grave problema de saúde
pública, por causa de sérios comprometimentos biológicos e psicológicos, tanto
para a mãe e para seu filho".09
Em sua origem, a depressão é fruto de fatores genéticos, bioquímicos,
psicológicos e sociofamiliares, sendo estudada sob diferentes abordagens. É
classificada como um conjunto de transtornos, que se manifestam numa certa
duração, frequência e intensidade, que os manuais psiquiátricos mundialmente
reconhecidos e atualmente em vigor descrevem minuciosamente. É estudada como
diagnóstico, sendo sistematizada pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM-IV), no item "Transtornos do Humor" e "Transtornos
Afetivos", pela Classificação internacional de doenças e problemas relacionados à
saúde (CID-10) (CUNHA et al., 2012)02

4. CONCLUSÃO
Nesse trabalho que foi realizado através de pesquisa bibliográfica,
abordamos o assunto sobre “Gravidez na adolescência associada ao transtorno
depressivo e seus fatores de risco”. Concluímos que existem fatores que
influenciam nesse tipo de quadro, dentre eles antecedência psiquiátrica, fatores
relacionados a pobreza como; baixa renda, dependência financeira, baixa
escolaridade, evasão escolar e desemprego, estado civil, ausência de apoio social
(familiar e conjugal), gravidez não desejada, dependência de álcool e drogas e
histórico de violência.
A gravidez associada ao transtorno depressivo é um grande problema não só
de saúde pública, mas também para essas mães adolescentes, pois as afeta de
maneira que gera muitos conflitos (sociais e psicossociais). A adolescente se sente
insegura e desesperada com essa nova fase que se inicia em sua vida.
Após o término dessa etapa pretendemos caminhar para uma nova fase,
onde vamos sair a campo aplicando um questionário ao público alvo dessa
pesquisa (Gestantes adolescentes), baseado nos fatores determinantes desse
quadro que encontramos nessa pesquisa e iremos compará-los com as informações
que iremos obter em campo.
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A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL NA PREVENÇÃO DA SÍFILIS
CONGÊNITA
Anne Ruivo1; Neide Alcântara2; Estevão Banks3; Karine Moreira4; Rosiane Ieger5;
Aline Durães 6; Welington Silva7; Glendha Rodrigues8; Victoria Moraes9

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo identificar as ações e dificuldades da
enfermagem frente à prevenção da sífilis congênita, doença infectocontagiosa
transmitida via placentária ao feto por gestantes não tratadas adequadamente, tendo
como objetivo, identificar a importância da realização do pré-natal. Garantindo assim,
o diagnóstico precoce no início do pré-natal e o tratamento adequado da gestante
diagnosticada com sífilis e do parceiro, trazendo melhoria e qualidade de vida. Os
desafios da enfermagem para melhorar o cenário da sífilis congênita no Brasil são
muitos e essas ações para a prevenção da sífilis congênita estão diretamente
relacionadas à atuação do profissional de enfermagem, fazendo a captação da
gestante para o acompanhamento do pré-natal no início da gravidez, na orientação
educacional sobre as infecções sexualmente transmissíveis e a importância do sexo
seguro.
Palavras-chave: sífilis; sífilis congênita; pré-natal.

ABSTRACT
This study aims to identify nursing actions and difficulties in the prevention of
congenital syphilis, an infectious and contagious disease transmitted via the placenta
to the fetus by pregnant women not properly treated, aiming to identify the
importance of performing prenatal care. Thus, ensuring early diagnosis at the
beginning of prenatal care and adequate treatment for pregnant women diagnosed
with syphilis and their partner, bringing improvement and quality of life. The nursing
challenges to improve the scenario of congenital syphilis in Brazil are many and
these actions for the prevention of congenital syphilis are directly related to the
performance of the nursing professional, capturing the pregnant woman to monitor
prenatal care in early pregnancy, in educational guidance on sexually transmitted
infections and the importance of safe sex
Key-words: Syphilis; congenital syphilis; prenatal.
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1. INTRODUÇÃO
A sífilis é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Treponema
pallidum transmitida por via placentária ao feto por gestantes não diagnosticadas e
tratadas adequadamente. Trata-se de uma infecção grave e que pode causar máformação do feto, aborto ou a morte do bebê. Dados mundiais apontam mais de 12
milhões de casos de sífilis registrados anualmente, sendo a sua maioria em países
menos desenvolvidos. A notificação de casos de sífilis congênita também tem
aumentado em todas as regiões do Brasil, tendo alcançado a incidência de 4,7
casos por mil nascidos vivos em 2013 (BRASIL, 2014).
A maioria das gestantes atendidas em pré-natal e diagnosticadas com sífilis
estão assintomáticas e não possuem histórico prévio de infecção ou tratamento,
sendo, portanto, diagnosticado na fase latente da doença. Diante de tal contexto,
questiona-se: as gestantes sabem qual é a importância de realizar um pré-natal
adequado?
O presente trabalho tem por objetivo determinar a qualidade da assistência
pré-natal prestada às gestantes diagnosticadas com sífilis, com o enfoque para a
prevenção e orientação sobre a gravidade, prevenção e tratamento da doença.

2. METODOLOGIA
O estudo desenvolve uma pesquisa de método qualitativo e procedimento
bibliográfico. Assim, foi realizado um levantamento bibliográfico mostrando ações
específicas do profissional de enfermagem na prevenção da sífilis congênita. Para a
busca, utilizaram-se os seguintes termos descritores: Sífilis Congênita; Enfermagem
e Prevenção por meio do pré-natal. Ao todo, foram obtidas 8 referências que
atendiam os fins propostos.

3. DESENVOLVIMENTO
A sífilis na gestação pode ocasionar aborto/natimorto ou má formação do feto
e, caso não seja tratada adequadamente, poderá acarretar a Sífilis Congênita – SC,
que é resultado da infecção do feto pela bactéria causadora da sífilis através da
placenta. Essa infecção pode ocorrer durante qualquer estágio da gestação, sendo
possível também a transmissão pelo canal do parto. Outras formas de transmissão
ocorrem por via indireta, como por instrumentos de tatuagem ou por transfusão
sanguínea (PINTO et al., 2016).
A sífilis congênita é dividida em duas categorias, conforme o seu período de
manifestação. Quando surge antes dos dois primeiros anos de vida do bebê, recebe
o nome de sífilis congênita precoce, já quando se manifesta depois dos 2 anos, é
chamada sífilis tardia (BRASIL, 2006).
Conforme (COSTA et al., 2013), após o início do tratamento é possível
observar a Reação de Jarisch-Herxheimer, cujo principal indicativo é o
desenvolvimento de e sintomas como: cefaleia; artralgia; febre e calafrios, sendo que
estes podem desaparecer em um período de 24 horas.
As ações para a prevenção da sífilis congênita estão diretamente
relacionadas à atuação do profissional de enfermagem no que se refere à orientação
educacional sobre as infecções sexualmente transmissíveis e a importância do sexo
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seguro, assim como o estímulo à realização das consultas de pré-natal,
aconselhamento e realização do teste VDRL positivo nas gestantes.
As elevadas taxas de ocorrência de sífilis congênita são o reflexo da falta da
realização do pré-natal e também da assistência inadequada. Considera-se que um
único registro de sífilis congênita representa um erro grave do sistema de saúde
vigente e falha da assistência pré-natal. Tal registro demonstra também um manejo
inadequado da gestante quanto à realização do exame VDRL de forma precoce,
bem como no tratamento da mulher e do parceiro (RAMALHO, 2016; NONATO;
MELO; GUIMARÃES, 2015).
Os enfermeiros são essenciais no processo de controle e prevenção da sífilis
congênita, uma vez que detêm o conhecimento e podem prestar orientações à
comunidade, sendo os profissionais capacitados para o acompanhamento durante
todo o pré-natal, a realização de testes periódicos nas gestantes e o seguimento
adequado, garantindo assim a melhoria e qualidade de vida da gestante e do feto.
Um fator importante no que diz respeito a transmissão da sífilis para o feto é a
duração de exposição no útero e o estágio da sífilis em que a gestante se encontra.
Nas fases de sífilis primária e secundária, a possibilidade de infecção varia entre
70% a 100%, caindo para 40% durante o período de latente recente e para 10% no
período latente tardio (ADEGOKE; AKANNI, 2011).
Os desafios da enfermagem para melhorar o cenário da sífilis congênita no
Brasil são muitos, desde capacitação e treinamentos, acesso fácil aos testes rápidos
para garantir o diagnóstico precoce nas unidades de saúde da família e não só no
momento do parto, realização de notificação compulsória de todos os casos
positivos e a garantia do tratamento adequado da gestante e parceiro.
Para o controle da transmissão vertical da sífilis, são necessárias estratégias
que possam incentivar financeiramente os órgãos da saúde pública responsáveis
pela assistência pré-natal, tais como o Programa de Humanização do Pré-Natal e
Nascimento, que foi instituído pelo Ministério da Saúde, através da Portaria/GM N°
569 de 01 de junho de 2000 (BRASIL, 2000).
Tal programa representa um importante instrumento para a organização e
estruturação de redes assistenciais às gestantes nos municípios, fundamentado no
princípio da regionalização e da hierarquização do sistema de saúde. Busca-se,
nesse sentido, a redução das altas taxas de morbimortalidade materna e perinatal
por meio da adoção de medidas que garantam a melhoria do acesso e da qualidade
do acompanhamento pré-natal, do parto e do puerpério (BRASIL, 2007).
Dessa forma, o Ministério da Saúde preconiza ações a serem realizadas na
garantia do controle da sífilis congênita por meio de uma assistência pré-natal efetiva
na atenção à gestante com diagnóstico de sífilis. Conforme Brasil (2007) tais ações
são: a) captação precoce dessa gestante para o início do pré-natal; b) realizar no
mínimo seis consultas de pré-natal com atenção integral qualificada; c) realizar o
VDRL no primeiro trimestre da gestação, de preferência na primeira consulta, e um
segundo teste em torno da 28ª semana; d) realizar o tratamento e o seguimento de
forma adequada tanto para a gestante, quanto para seu(s) parceiro(s), abordando os
casos de forma clínico-epidemiológica; e) registrar em toda documentação os
resultados das sorologias e do tratamento da sífilis, como o cartão da gestante; f)
notificar todos os casos de sífilis congênita.
O boletim epidemiológico mais recente de sífilis, divulgado pelo Ministério da
Saúde, revela que, em 2019, 81,8% das mães de crianças com sífilis congênita
fizeram o pré-natal, enquanto 13,3% não o fizeram e 4,9% apresentaram informação
ignorada. Em relação ao momento do diagnóstico, 57,6% tiveram diagnóstico de

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de
outubro de 2020

sífilis durante o pré-natal, 31,8% no momento do parto/curetagem, 5,6% após o parto
e 0,8% não tiveram diagnóstico (BRASIL, 2019).
4. CONCLUSÃO
O presente estudo permitiu verificar que a assistência pré-natal é
imprescindível para a prevenção da sífilis congênita, sendo que os gestores e
profissionais de saúde devem direcionar seus esforços para essa assistência prénatal, além de fortalecer as ações destacadas neste estudo, com o fim de melhorar a
qualidade do serviço de saúde prestado.
Tais melhorias também devem vir acompanhadas de políticas públicas de
saúde voltadas para a prevenção e controle da transmissão vertical da sífilis,
contribuindo, dessa forma, com a promoção da saúde materno-infantil. Isso de forma
condizente com o que o Ministério da Saúde determina: que a consulta pré-natal
deve ser iniciada o mais precocemente possível, até o primeiro trimestre de
gravidez, devendo ainda ser regular para que todas as avaliações propostas pelo
calendário de consultas sejam realizadas.
Além disso, o total de consultas pré-natal deverá ser de, no mínimo 6, com o
acompanhamento intercalado entre os profissionais de saúde médico e enfermeiro.
É necessário que tanto o cartão da gestante como a ficha perinatal sejam
completamente preenchidos.
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PAPEL DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA
NA SAÚDE INDÍGENA
1

Dirceu Rodrigues, Rafael de J. Moraes2, Reinaldo De Oliveira Neto3, Silvana De
Lara Soares4 e Vanessa Domingues5

RESUMO
O atendimento básico a saúde indígena tem suas particularidades devido a fatores
ocorridos durante a mudança cultural, organização social e ainda a política nacional
relativa a eles, esta realidade ainda é pouco conhecida entres os enfermeiros do
setor de atenção básica, o presente estudo será de revisão bibliográfica, e terá
como objetivo analisar as produções científicas sobre o papel do enfermeiro da
Atenção Básica na Assistência da Saúde Indígena, serão analisados artigos no
período de 2001 a 2020 partir de artigos, teses e documentos ministeriais,
encontrados pelas ferramentas de buscas e esperamos com isso contribuir, para
ciência, na produção de informações cientificas, ao possibilitar um conhecimento
sociocultural dos povos indígenas, e das funções de um profissional de enfermagem
na assistência da saúde.
Palavras-chave: Saúde indígena; atenção básica de saúde; enfermagem.

ABSTRACT
Basic care for indigenous health has its particularities due to factors that occurred
during cultural change, social organization and even the national policy regarding
them, this reality is still little known among nurses in the primary care sector, the
present study will be a review bibliographic, and will aim to analyze scientific
productions on the role of Primary Care nurses in Indigenous Health Care, articles
from 2001 to 2020 will be analyzed from articles, theses and ministerial documents,
found by the tools we hope to contribute, for science, to the production of scientific
information, by enabling sociocultural knowledge of indigenous peoples, and the
functions of a nursing professional in health care.
Key-words: Indigenous health; basic health care; nursing
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1. INTRODUÇÃO
O enfermeiro, na área da saúde dos povos indígenas, atua conjuntamente
com a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI). Composta por:
enfermeiros, médicos, dentistas, técnicos de enfermagem e Agentes Indígenas de
Saúde (AIS) (DIEHL et al., 2012). Estes profissionais fazem parte do quadro
pertencente aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) e Polos-Base.
Atuando com estratégias voltadas para a Atenção Básica em Saúde (SBMFC,
2018). No âmbito da saúde, o art. 197 define como responsabilidade do poder
público, a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços, sendo
responsabilidade do Ministério da Saúde a elaboração de uma política de saúde
para os povos indígenas (BRASIL, 1988).
Conforme Frontelmo (2016), a Política Nacional de Atenção à Saúde dos
Povos Indígenas (PNASPI) foi regulamentada em 1999 de forma a adotar medidas
que possibilitassem condições de assistência à saúde dos indígenas no âmbito do
Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS). Essa medida cumpre assim os três
princípios doutrinários do SUS: a universalidade, a integralidade e a equidade. A
universalidade está ligada à garantia do direito à saúde a todos os brasileiros, sem
discriminação de acesso aos serviços de saúde oferecidos pelo SUS. Enquanto os
princípios de integralidade e equidade referem-se a dimensão de compreensão do
ser humano, e a busca de tratar as diferenças com igualdade.
No Brasil, vivem mais de 890 mil índios, distribuídos em todos os estados e
correspondendo a 0,4% da população brasileira (IBGE, 2010). Os grupos indígenas
ocupam 12,5% do território nacional. A sócio diversidade desses povos é imensa,
contabilizando 305 grupos étnicos falantes de 274 idiomas (FRONTELMO, 2016).
2. METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica ou de literatura com base em
dissertações, artigos e documentos ministeriais selecionados e que destaque a
temática em estudo, de acordo com (Minayo 2017), caracteriza-se como uma
pesquisa de natureza qualitativa que será realizada num contexto de conhecimento
prévio sobre o assunto ou o tema a ser investigado.
A revisão bibliográfica ou revisão de literatura servirá como base para o
entendimento de como é o trabalho de saúde, a política de atendimento e o trabalho
com os grupos indígenas, com isso definir como melhor agir em locais como esse,
uma vez sabendo que, se trata de cultura e costumes posteriores aos que são de
nosso meio.
3. DESENVOLVIMENTO
Para o desempenho do enfermeiro em saúde indígena é primordial o
entendimento do processo saúde-doença de forma ampla, compreendendo a
questão étnico-cultural, e que o profissional procure se modernizar e apanhar novos
conhecimentos. O enfermeiro necessita estar aparelhado para atuar na atenção
básica à saúde indígena, detectar fatores que possam ser de risco e atuar de
maneira preventiva, planejando e implementando, em conjunto com a equipe as
ações e instruções para acompanhar, supervisionar e avaliar a atuação do agente
indígena de saúde e do auxiliar de enfermagem. Analisando a dificuldade de
entendimento das lideranças indígenas sobre a alçada de cada profissional de
saúde que exerce as atividades no polo-base, é imprescindível que em uma
aproximação primária, os profissionais determinem suas atitudes.
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Sabendo que se trata de uma cultura extremamente diferente da que está no
nosso meio de convívio, cabe ao profissional, desenvolver uma metodologia capaz
de interagir com esses povos, uma vez por mais que a secularização e
modernidades do mundo exterior já tenham adentrado as aldeias indígenas, ainda
há muitos que não tem costume com o “ homem branco” e devido a isso, costumam
resistir a determinados exames. Porém esse não pode ser um obstáculo ao
profissional e sim um estimulo a desenvolver métodos cada vez mais pedagógicos
com relação a determinados casos.
Trabalhar com o conhecimento tradicional como as plantas medicinais,
também pode contribuir para a eficácia das ações, estreita a relação com os
indígenas que devem ser valorizados na prática de atenção à saúde, fortalece a
cultura dessas populações e resgata o saber acumulado. Um grande exemplo, foi
um Frei Paolino, missionário italiano, católico e que aprendeu com os índios a
“medicina da mata” recebendo o título de doutor da floresta pela universidade do
Acre, frei Paolino através de seu trabalho, criou a farmácia da mata, onde
desenvolvia medicamentos naturais e medicava a população, esse exemplo mostra
que o conhecimento que pode-se tirar das ervas medicinais, pode ser de grande
auxilio para o tratamento não só do povo indígena, como da população em geral.
O internato rural em área indígena tem se mostrado uma grande
oportunidade para o órgão avaliar o profissional em formação, uma vez que o
estágio ocorre no último semestre, quando o acadêmico não conta com supervisão
direta do docente e é incitada a sua autonomia. Perante as circunstâncias
identificadas, é indispensável sensibilizar os atores sociais que operam no cuidado
à saúde indígena, para aderir a medidas de promoção da saúde e de prevenção de
agravos e doenças. Com maior abarcamento nas questões indígenas, carecendo
para tanto, habilitar agentes indígenas de saúde, rever a formação dos futuros
profissionais de saúde, qualificar os que atuam junto a essas populações e
aprofundar o debate sobre as políticas públicas voltadas para a questão indígena
junto aos desenvolvedores de políticas para esta área. Mostrando a importância de
que surjam mais enfermeiros e médicos que sejam indígenas, para que sua cultura
medicinal possa adentrar ao nosso meio formativo para assim formar profissionais
mais capacitados.
Assim, ao enfermeiro é imprescindível ter conhecimento da Política Nacional
de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que deve ser proporcionado pela
academia ao favorecer o encontro de estudantes da área com as populações
indígenas, por meio de visitas acadêmicas a tribos indígenas, afim de estudar e
apreender tudo o que necessário para a formação de um bom profissional. A troca
de experiências fara com que o conhecimento do agente seja enriquecido e
aprimorado, para assim, com maior bagagem de conhecimento possa agir da
melhor forma em determinados casos.
4. CONCLUSÃO
Neste presente trabalho, abordamos papel do enfermeiro na atenção básica
na assistência da saúde indígena, visando as metodologias cabíveis ao profissional
nessas áreas de atuação. Analisando todos os obstáculos possíveis e tendo-os não
como barreira e sim como um incentivo para um trabalho mais dinâmico e
pedagógico. Para assim, agir sempre da melhor forma possível, sabendo que são
costumes diferes e que cada aldeia como um grupo familiar distendo possui o seu.
Podemos concluir com o referente trabalho a necessidade, e a importância
das visitas e da atuação dos profissionais da saúde e acadêmicas, dentro das
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aldeias indígenas, não só como um agente de trabalho, e estudo, mas também,
como uma troca de experiências, visando uma maior qualificação do profissional e
dos futuros profissionais atuantes nessas áreas.
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UM ESTUDO SOBRE TEMPERAMENTO E PERSONALIDADE
Tatianne Priscilla Mendes Lima1, Flavia Nunes Flores 2

RESUMO
O presente estudo busca compreender a complexidade da personalidade
relacionada ao temperamento humano e a sua hereditariedade, com enfoque teórico
sobre o trabalho e estudo de diferentes autores. Este estudo foi realizado por meio
de revisão bibliográfica qualitativa, buscando analisar trabalhos realizados com as
temáticas personalidade, temperamento e hereditariedade. No desenvolvimento
estaremos apresentando os conceitos de personalidade, temperamento
considerando por meio desses fatores a correlação entre a herdabilidade da
personalidade a fim de proporcionar uma reflexão dos diversos fatores que compõe
os comportamentos humanos. Conclui-se que a temática é complexa e que existe
possibilidades de novas pesquisas acerca de avaliação de personalidade.
Palavras-chave: Personalidade, temperamento, hereditariedade.
ABSTRACT
The present study seeks to understand the complexity of personality related to
human temperament and its heredity, with a theoretical focus on the work and study
of different authors. This study was carried out through a qualitative bibliographic
review, seeking to analyze works carried out with the themes personality,
temperament and heredity. In development we will be presenting the concepts of
personality, temperament considering through these factors the correlation between
personality heritability in order to provide a reflection of the various factors that make
up human behaviors. It is concluded that the theme is complex and that there are
possibilities for further research on personality assessment.
Keywords: Personality, temperament, heredity.

1. INTRODUÇÃO
Os diferentes enfoques da personalidade deixam estudiosos perplexos
devido a tamanha importância do assunto nas diferentes culturas. Pais e cuidadores
constantemente descrevem as características particulares de seus filhos baseadas
nas características comportamentais de temperamento, sentimentos a fim de compor
os traços de personalidade. A hereditariedade dos aspectos da personalidade e
temperamento podem ser presenciadas na infância, permanecendo parcialmente
imóvel no comportamento adulto e relativamente estável, intrigando os estudiosos do
assunto e a sociedade. A psicóloga Flavia Saboia em matéria para a Revista
Saúde3 aponta que existem discursos pautados em conhecimentos culturais, como
por exemplo: “eu faço isso porque na minha família as pessoas são assim e eu sou
igual “. Este modo de agir é conhecido popularmente como “Síndrome de Gabriela”,
1
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alusivo à música tema da atriz Sonia Braga, na novela Gabriela de Jorge Amado que
dizia: “...eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre
Gabriela.”
De acordo com Goldsmith & Rieser-Danner (1986), o temperamento é
constituído através de modelos de desenvolvimento, forma biologicamente a
personalidade, ao longo da vida é parcialmente constante, traz consigo a sua
essência biológica, e as interferências do meio externo tem grande influência sobre o
mesmo. Os autores Ito e Guzzo (2002) referem se a essência biológica como uma
importante elucidação e demarcação sobre as teorias do temperamento, podendo
ser manifestado por meios distintos como anátomo-fisiológicos, aspectos
bioquímicos, herança genética do temperamento.
Segundo Strelau e Angleitner (1991) apud Ito e Guzzo (2002), a criança
desde o seu nascimento já apresenta particularidades no seu temperamento advinda
da sua herança genética, os autores salientam que o comportamento não é de todo
influenciado pela hereditariedade, mas que genes fisiológicos e bioquímicos são
associados a genética comportamental.
Entender as tendências comportamentais facilita o levantamento de
informações sobre as inclinações a predisposição individual, conforme ressaltam Ito
e Guzzo (2002) as pessoas pendem a portar-se de maneira cômoda, mas é errado
declarar que comportamentos advindos da hereditariedade não possam ser
mudados. Papalia (2013) afirma que traços inatos herdados dos pais biológicos tem
grande influência no desenvolvimento humano, mas que o ambiente externo propicia
as experiências que moldarão o indivíduo.
Psicólogos podem fornecer orientações para o indivíduo criar ou localizar
ambientes que possam ser sua zona de conforto, desafiante, mas não
devastadora e estudar alternativas para que ele modifique algum estilo,
marcando uma possível adaptação (GATZ, 1990) apud (ITO E
GUZZO,2002).

Lima et.al(2010) reitera a importância do conhecimento sobre o
temperamento dentro da psicologia clínica e da saúde infantil como um elemento
protetivo, e também um alerta para os fatores de risco que pode ameaçar o
desenvolvimento, tais como patologias. De acordo com a teoria poligenética, pais e
filhos e também irmãos (fraternos e gêmeos dizigóticos) compartilham em média
50% de seus genes; gêmeos monozigóticos compartilham 100%, avós e netos 25%
e primos de primeiro grau 12,5% dos genes para Ito e Guzzo (2002) apud (Strelau,
1998).
Morana, Stone e Abdalla-Filho (2006, p. 75) atestam que os genes não
podem ser considerados a causa de um transtorno de personalidade, como por
exemplo, mas afirmam que possivelmente são responsáveis pela predisposição,
motivo pelo qual a interação do indivíduo com o ambiente em que está inserido
também deve ser mensurada.
Quanto aos aspectos genéticos, biológicos e sociais, explicam que: O
conceito de espectro vem sendo utilizado no sentido de demonstrar que,
conforme a interação ambiental, mesmo o sujeito apresentando um gene
determinante, pode não vir a expressar o transtorno mental previsível.
[...]Existem ainda aspectos biológicos que não são de natureza genética,
mas que também interferem no desenvolvimento da personalidade. Como
por exemplo, um comportamento de maior agressividade pode estar
relacionado a níveis maiores do hormônio testosterona. Por outro lado,
níveis aumentados de serotonina podem gerar um comportamento mais
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sociável. Quanto à interação que o indivíduo estabelece com o meio
ambiente, uma importância especial tem sido dada aos relacionamentos
primitivos, devido à sua influência na formação do núcleo da personalidade.
MORANA, STONE E ABDALLA-FILHO (2006)

Segundo Papalia (2013) o temperamento faz parte da personalidade e
sinaliza a forma como o indivíduo enfrenta ou se esquiva de situações, a autora
ainda sinaliza a possibilidade de herdar geneticamente algumas patologias mentais
como a depressão, autismo, esquizofrenia, alcoolismo, entretanto a autora enfatiza
que a hereditariedade por si só não produz tais patologias, mas que o meio no qual
o indivíduo vive pode desencadear os transtornos acima mencionados.
Segundo Lima et.al (2010), parte dos autores entendem o temperamento
como resultado de múltiplos fatores, e influenciador direto da personalidade.
Considerando os fatores hereditários o presente estudo tem por objetivo
investigar a correlação entre o temperamento e a personalidade a fim de
proporcionar reflexões acerca da temática.
2. METODOLOGIA
Os dados levantados foram obtidos através de uma revisão de literatura sobre
o comportamento, personalidade, temperamento e a hereditariedade. Foi realizada
uma revisão ordenada de pesquisas referentes ao tema e coleta de dados sobre
temperamento e a hereditariedade, através de pesquisa qualitativa, que tem com
finalidade principal desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, afim de
formular problemas e hipóteses para estudos futuros (GIL, 2008). As informações
coletadas se deram através de periódicos e artigos nos indexadores Pepsic, Scielo,
Google acadêmico, Livros atuais, bem como dados do Conselho Federal de
Psicologia. Os artigos, demais pesquisas e informações foram encontradas a partir
de temas como: temperamento, temperamento e personalidade.
Os textos selecionados precisaram, impreterivelmente e respectivamente,
estar de acordo com os critérios a seguir:
a) Apresentar o tema no título ou no corpo do texto;
b) Apresentar informações que sinalizassem que o conteúdo poderia ser de
interesse dos pesquisadores acerca do tema;
c) Apresentar informações relevantes no corpo do texto e que pudessem ser
utilizados na composição dessa pesquisa.
3. DESENVOLVIMENTO
Para desconhecedores do assunto o termo personalidade e temperamento
está relacionado com a forma de conduta do indivíduo perante a sociedade
vinculado aos sentimentos ou características positivas ou negativas e descrito pela
sociedade como alguém bom ou ruim de forma empírica. Cientificamente busca-se,
mas o real significado de personalidade de forma precisa, especifica e objetiva
(COHEN, 2014).
Considera-se que muitas são as teorias e definições de
personalidade e algumas se aprofundam em somente um aspecto do indivíduo
enquanto outras tem olhar especifico para o contexto social. De acordo com Cohen
(2014) alguns teóricos preferem não se ater a uma definição distintiva.
Para o autor Dalgalarrondo (2015), a interação social é a forma como o
indivíduo se expressa por meio de suas características definidas, toda interação na
sociedade é feita com base no temperamento e na personalidade denotando
características individuais que fazem parte da sua vida. Segundo Denis (2008), é
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crucial o conhecimento sobre o próprio temperamento, aumentando as chances do
indivíduo ter um controle maior sobre a sua maneira de agir e pensar.
Papalia (2013) citando Bronfenbrenner e Morris (1998) afirma que o processo
de desenvolvimento humano precisa ser avaliado como um todo. A autora ao citar a
teoria biológica de Bronfenbrenner contextualiza a importância de se olhar a
multiplicidade de fatores que influenciam o desenvolvimento, tais como as
características biológicas e psicológicas, seus talentos, suas habilidades,
deficiências e temperamento. O entrelaçamento dos sistemas que envolvem o
indivíduo coloca o mesmo em um processo de simbiose, permitindo o modificar e ser
modificado pelo ambiente (PAPALIA,2013).
Para os nossos propósitos, definiremos personalidade (grifo do autor)
como uma constelação única de traços psicológicos de um indivíduo, a qual
é relativamente estável com o passar do tempo. Vemos esta definição como
aquela que tem vantagem de parcimônia, ainda que flexível o suficiente
para incorporar um grande número de variáveis nas quais os indivíduos
podem se diferir, como valores, interesses, atitudes, visão de mundo,
aculturação, senso de humor, estilos, cognitivos e comportamentais, e
estados de personalidade. (COHEN,2014).

3.1 PERSONALIDADE
Para Busatto (2006) palavra personalidade origina-se do grego Persona,
sendo definida como o conjunto de características que explica um modo próprio da
pessoa responder aos estímulos do ambiente, respostas emocionais e escolhas
individuais.
A organização da personalidade é formada a partir dos genes, experiências
particulares, percepções individuais, capazes de tornar o indivíduo único na maneira
de ser e desempenhar o papel social. Compreender esses aspectos não é tarefa
fácil, pois estão envolvidos muitos fatores como o biológico, social e psicológico.
Com outras palavras, a personalidade é um conjunto de características
identitárias próprias de cada um que foram geneticamente herdadas,
socialmente aprendidas, formando o mundo interno psíquico do indivíduo e
é consideravelmente estável à medida que o tempo vai passando, e isso
garante um melhor ajuste ao meio ambiente (BUSATTO, 2006; VOLPI,
2004).

Para Bezerra e Gonçalves (2015) são muitos fatores que compõe a
personalidade, vários indivíduos compartilham de algumas características
semelhantes, porém, a personalidade de cada pessoa é individual e irreproduzível;
logo o seu estudo consiste na análise das variações e das diferenças individuais. A
personalidade é formada durante a etapa do desenvolvimento psico-afetivo
começando da gestação, pois em condições distintas os indivíduos já apresentam
comportamentos particulares. Então essa formação inclui elementos geneticamente
herdados e adquiridos no meio externo em que vivem (VOLPI, 2004).
Em outros termos, a personalidade também pode ser entendida como um
padrão duradouro de características que confere individualidade à pessoa, sendo
responsável por certa estabilidade em seu modo de agir frente às diversas situações
vivenciadas (FELDMAN,2015)
Os traços de personalidade seriam características psicológicas que
representam tendências relativamente estáveis na forma de pensar, sentir e atuar
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com as pessoas, caracterizando, contudo, possibilidades de mudanças, como
produto das interações das pessoas com seu meio social (SISTO & OLIVEIRA,
2007).
Atualmente, entende-se que o comportamento pode ser variável de pessoa
para pessoa, existindo, contudo, aspectos constantes, que são os traços
(FRIEDMAN & SCHUSTACK, 2004).
Para Veríssimo (2001) citado por DÁmico e Monteiro (2012) os traços de
personalidade buscam descrever e de alguma maneira prever o comportamento
humano, e não somente estados de humor persistentes.
Assim, a personalidade pode ser definida como um processo dinâmico, que
se encontra associado a um conjunto de traços que influenciam o funcionamento
psicológico. Portanto o traço indica uma dimensão das diferenças individuais e
padrões de pensamento, sentimentos e ações do indivíduo (McCrae & John, 1992).
3.2. TEMPERAMENTO VERSUS PERSONALIDADE
De acordo com Oakland e Joyce (2004) o temperamento é a somatória de
três fatores: qualidades biológicas e fisiológicas do organismo, condições ambientais
e as escolhas que uma pessoa faz.
Os primeiros estudos que buscavam relacionar comportamento e
temperamento foram conduzidos por Hipócrates. Galeno ampliou a investigação
vinculando o comportamento ao ajustamento socio emocional do indivíduo (Ito,
Guzzo 2003). O conceito de personalidade é encontrado desde os tempos antigos,
há 500 anos com a civilização grega, na teoria dos humores de Hipócrates.
Os quatro temperamentos primários estabelecidos e descritos por Galeno,
são conhecidos entre teóricos e leigos, sendo nomeados de acordo com os
humores predominantes no corpo: 1) tipo sangüíneo, caracterizado por
indivíduos atléticos e vigorosos, nos quais o humor corporal predominante
era o sangue; 2) tipo colérico, indivíduos facilmente irritáveis, nos quais
predominava a bile amarela; 3) tipo melancólico, indivíduos tristes e
melancólicos que exibiam excesso de bile negra; e 4) tipo fleumático,
indivíduos cronicamente cansados e lentos em seus movimentos, que
possuíam excesso de fleuma (AIKEN, 1991).

Rolfe (2006) comenta que as tendências de cada temperamento não mudam
com o tempo, uma pessoa permanece toda a vida com o mesmo temperamento
predominante, mas é possível que as tendências de cada temperamento sejam
manipuladas por variáveis manipuladas.
Wilhelm Wundt citado por Strelau (1998) se deparou com a constatação da
existência de diferenças emocionais denominadas temperamento. Segundo
este autor, temperamento define-se como disposições aplicadas às direções
das emoções. Partindo de dois fatores emocionais: força e velocidade da
mudança distingui quatro tipos de temperamento 1) colérico e melancólico,
caraterizados pela força das emoções; 2) sanguíneos e fleumáticos,
designados pela fraca emoção; 3) sanguíneos e coléricos, caracterizados
pelas mudanças emocionais rápidas. Partindo de dois fatores emocionais, e
4) melancólicos e fleumáticos, caracterizados por mudanças emocionais
lentas (Strelau,1998)

Quanto ao temperamento, é importante ressaltar que sua existência é de
base hereditária, porém suas características podem e devem ser controladas, ou
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podem durar até a vida inteira, dependendo apenas da forma como cada indivíduo
lida com o próprio temperamento (PASQUALI, 2000).
3.3. HERDABILIDADE DA PERSONALIDADE
As características hereditárias, mesmo hoje com enorme quantidade de
estudos sobre as técnicas de genética molecular ainda são incapazes de elucidar a
complexidade da herança genética. Os diversos aspectos fisiopatológicos, os traços
de personalidade, as interações sociais do indivíduo e as suas capacidades mentais
tem sido avaliado de forma coletiva e indireta, através de comparativos
populacionais e seus comportamentos (BUSSAB,2000).
A escolha de um construto que levante traços de temperamento reflete
tendências de comportamento e reconhece a influência de aspectos
biológicos e do ambiente, bem como fatores que podem ser considerados
na análise de uma ação realizada pela pessoa (Callueng, Oakland, 2013).

Segundo Bussab (2000) a atividade genética faz parte do sistema de
desenvolvimento, induzido por fatores supra genéticos, os genes não podem por si
só influenciar o fenótipo comportamental, mesmo que ele esteja ativo ou inativo.
(Harris,1998) citado por Bussab (2000) menciona o quanto é intrigante o efeito
indireto dos genes em gêmeos idênticos criados pois pais ou cuidadores distintos,
mesmo distantes manifestam histórias semelhantes, a autora pontua que o resultado
final tem consequência direta e indireta do traço.
Existem ainda aspectos biológicos que não são de natureza genética, mas
que também interferem no desenvolvimento da personalidade. Como por
exemplo, um comportamento de maior agressividade pode estar relacionado
a níveis maiores do hormônio testosterona. Por outro lado, níveis
aumentados de serotonina podem gerar um comportamento mais sociável.
Quanto à interação que o indivíduo estabelece com o meio ambiente, uma
importância especial tem sido dada aos relacionamentos primitivos, devido à
sua influência na formação do núcleo da personalidade. MORANA, STONE
e ABDALLA-FILHO (2006).

Investigações buscam identificar dimensões dos temperamentos ou sistemas
adaptativos, descrevendo como eles podem ser relacionados a determinadas
patologias ou comportamentos, moldados pelas variáveis de temperamentos
dominantes (Quintana, Munoz, 2001).
Acerca do controle genético e padrões de comportamento, Carvalho (1998)
esclarece:
Controle genético não exclui efeitos de experiência. A associação comum
com padrões estereotipados e independentes do meio justifica-se apenas
em parte dos casos. Muitas vezes, o controle genético produz efeito oposto
ao de exclusão da influência ambiental, acarretando de fato uma regulação
e potenciação dos efeitos da experiência, ao produzir sensibilidade
diferencial aos estímulos, ao alterar a força de tendências motivacionais, ao
modificar a susceptibilidade a certos tipos de experiência por meio de
períodos sensíveis e através da pré-organização de alguns processos de
aprendizagem. CARVALHO (1998).

Os estudos da herdabilidade da personalidade exigem um cuidado para
interpretação de resultados, pois as avaliações demandam considerações sobre a
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genética, o ambiente que o indivíduo vive, tendências básicas e adaptações
características (BUSSAB,2000; FEIST 2015 p.261).
Cabe ressaltar, de acordo com Quintana e Munoz (2010) que
comportamentos podem ser modelados e modificados ao longo da vida de uma
pessoa pela influência de diversos fatores de acordo com estímulos e influencias
ambientais.
Apesar da diversificação de conceitos, a personalidade representa
essencialmente a noção de unidade integrativa da pessoa, com todas as
suas características diferenciais permanentes (inteligência, caráter,
temperamento, constituição, entre outras) e as suas modalidades únicas de
comportamento. (SERAFIM e MARQUES 2015).

Conforme mencionado, muitos pesquisadores consideram temperamento e
personalidade como sinônimos, uma vez que aspectos emocionais e físicos definem
a rapidez e a intensidade das reações das pessoas (Akiskal, 1992). Entretanto Ito e
Guzzo (2003) afirmam que o temperamento é a base biológica da personalidade.
Segundo Carver et Scheier (2000) citado por Hansenne (2003 da forma mais
sintética possível, destacam-se alguns pontos sobre a definição de personalidade:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

A personalidade não corresponde a uma justaposição de peças, mas sim
representa uma organização;
A personalidade não se encontra num local específico. Ela é ativa e
representa um processo dinâmico no interior do indivíduo;
A personalidade corresponde a um conceito psicológico cujas bases são
fisiológicas;
A personalidade é uma força interna que determina como o individuo se
comportará
A personalidade é constituída por padrões de respostas recorrentes e
consistentes;
A personalidade não se reflete apenas numa direção, mas sim em várias, à
semelhança dos sentimentos, pensamentos e comportamentos.

Atualmente a Psicologia dá maior ênfase, na reação emocional a qual o
significado do temperamento em termos de reações emocionais não parecendo ser
relevante.
4. CONCLUSÃO
O estudo sobre temperamento e personalidade ainda é permeado por muitas
possibilidades e necessidades investigativas, os efeitos genéticos sobre o
temperamento e a personalidade se dá somente por estudos comparativos de
desenvolvimento. A genética comportamental traz respostas, mas deixa uma série
de perguntas. Como o que causa essas diferenças individuais?
Considerando as várias abordagens teóricas conhecidas torna-se difícil
sintetizar em um único construto que possa classificar e explicar as diferenças
individuais (Ito, Guzzo, 2002).
Entretanto observa-se que os mecanismos biológicos, as características do
ambiente, os fatores causais podem definir um temperamento.
Ao analisar o tipo de temperamento que mais condiz com
nossas características,
tendências
emocionais,
humor
e
personalidade, conseguimos
compreender
tendências
do
comportamento
relacionadas com a forma de ver o mundo, interesses, habilidades que podem ser
observados logo nos primeiros anos de vida e possui influência genética
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Historicamente, porém, a ênfase no temperamento tem sido sobre os
aspectos emocionais da personalidade, mas cabe ressaltar que o conceito de
temperamento é ainda uma destas expressões que pode significar características
diferentes para diferentes psicólogos. Ainda entende-se conforme Bernaud (1998)
ressalta que é necessário promover uma formação acadêmica nesse âmbito para
que se tenha uma maior preocupação com a avaliação de personalidade e seus
instrumentos.
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TDAH: A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PARA
CRIANÇAS COM DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE
Giovana Teixeira Ribinski1, Andreia de Melo Lima2, Fabiana Orcheski3, Taffiny
Camargo4, Romualdo José Rodrigues Cordel5

RESUMO
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é um dos transtornos
neurológicos mais comuns na infância, atingindo entre 3% e 5% das crianças em
idade pré-escolar. Este artigo tem como finalidade relatar a importância da
psicoterapia no atendimento de crianças com TDAH, na terceira infância (7 a 10
anos), no município de Telêmaco Borba. Para isso, realizou-se uma pesquisa
exploratória, com levantamento de bibliografia referente ao assunto, para descrever
o transtorno, apontar suas principais causas, sintomas e a relevância do tratamento
psicoterápico em conjunto com o tratamento medicamentoso.
Palavras-chave: TDAH, psicoterapia.
ABSTRACT
Attention Deficit Hyperactivity Disorder is one of the most common neurological
disorder in childhood, affecting between 3% and 5% of children of preschool age.
This article aims to report the importance of psychotherapy in the care of children
with ADHD, in their third childhood (7 to 10 years), in the city of Telêmaco Borba. For
this, an exploratory research was carried out, with a bibliography survey related to
the subject, to describe the disorder, to point out its main causes, symptoms and the
relevance of psychotherapeutic treatment in conjunction with drug treatment.
Keywords: ADHD, psychotherapy.

1. INTRODUÇÃO
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é um distúrbio
neurobiológico que apresenta como principais características, a falta de controle
sobre a atenção, a impulsividade e a intensa atividade motora. É um dos
transtornos neurológicos mais comuns na infância, atingindo cerca de 3% a 5% das
crianças em idade escolar, sendo que mais de 50% permanecem com os sintomas
na vida adulta.
Apesar de ser considerado um problema menor, se comparado a outros
transtornos neurológicos, crianças e adultos portadores do TDAH, sofrem com os
sintomas e este sofrimento pode ocasionar baixa autoestima e dificuldade de lidar
1

Acadêmico do curso de Psicologia da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: < gtr_giovana@hotmail.com>.
Acadêmico do curso de Psicologia da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: < deia_melo23@hotmail.com
3
Acadêmico do curso de Psicologia da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: < fabiana_orcheski@hotmail.com>.
4
Acadêmico do curso de Psicologia da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: < taffinycamargo@gmail.com >.
5
Professor Projeto Integrador - Psicologia da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: < rjcordel@gmail.com >.
2

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de
outubro de 2020

com frustrações. Por isso, pesquisas apontam para a necessidade de um
diagnóstico correto e precoce.
É
essencial mencionar que a escolha pelo tema se deu devido ao interesse de uma
das integrantes do grupo que possui um filho com este diagnóstico e relata com
frequência o acompanhamento recebido por seu filho, desde o tratamento
medicamentoso, como terapêutico e escolar. Enfatizando o preconceito que muitos
ainda possuem com relação ao diagnóstico, seja na área clínica ou escolar, o que
dificulta o atendimento e demonstra um grau de preconceito com relação ao TDAH.
Este artigo tem como objetivo, compreender o Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade, apresentando de forma objetiva e sistematizada dados
referentes a este transtorno. Com este trabalho, busca-se entender melhor o TDAH,
com a intenção de sugerir um atendimento multidisciplinar, sem desconsiderar o
tratamento farmacológico, feito por médicos psiquiatras ou neurologistas, porém
entendendo a necessidade de um tratamento psicossocial, principalmente o
psicológico, para isso, busca identificar aspectos emocionais do indivíduo com
TDAH, direcionando e amenizando os sintomas, a fim de reduzir o sofrimento de
pacientes e familiares, proporcionando uma melhor qualidade de vida para o
paciente.
2. METODOLOGIA
A Pesquisa Exploratória, proposta para este trabalho, possui o propósito de
fornecer informações sobre o papel do psicólogo no atendimento a crianças com
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH.
Como metodologia, fez-se uso da pesquisa bibliográfica, foram consultadas
várias literaturas relativas ao assunto em livros, artigos, sites de internet, dentre
outros. De acordo com Gil (2018, p. 28),
a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado.
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso,
como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos
científicos. Todavia, em virtude da disseminação de novos formatos de
informação, estas pesquisas passaram a incluir outros tipos de fontes.

A revisão bibliográfica é utilizada na maioria das pesquisas científicas, pois
segundo Gil (2018, p. 28), possibilita ao pesquisador conhecer materiais referentes
ao tema, auxiliando na identificação do estágio atual do conhecimento e na análise
de suas pesquisas, além de dar fundamentação teórica ao trabalho. Sendo assim, a
pesquisa bibliográfica possibilita que este trabalho tome forma a ser fundamentado,
da qual foram obtidos informações nas pesquisas de Silva (2014), Rohde (2019) e
Barkley (2020).
3 DESENVOLVIMENTO
A seguir, apresentam-se estudos realizados referentes ao tema proposto
para este trabalho, expondo de forma objetiva o conceito do Transtorno de Déficit
de Atenção e Hiperatividade, suas principais causas, sintomas e tratamento,
buscando evidenciar a necessidade de um atendimento psicoterápico, que some ao
tratamento medicamentoso, com foco na melhora da qualidade de vida de pacientes
com o diagnóstico de TDAH e seus familiares.
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3.1. O QUE É TDAH?
O TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade é uma condição
de base orgânica, que tem por principais características dificuldades em manter o
foco da atenção, controle da impulsividade e a agitação - que é a hiperatividade, ou
seja, “é um transtorno no desenvolvimento do autocontrole” (BARKLEY, 2020,
P.57). É também chamado de TDA, THDA, TDAHI, entre outras siglas.
O TDAH se caracteriza por três sintomas básicos: desatenção, hiperatividade
e impulsividade e de acordo com o Manual diagnóstico e estatístico de transtornos
mentais: DSM-5, devem se manifestar antes dos 12 anos, ainda na infância. De
acordo com dados da ABDA: Associação Brasileira de Déficit de Atenção, em mais
de 50% dos casos, o transtorno continua na vida adulta, podendo acometer ambos
os sexos, se revelando de várias formas, em alguns casos predomina-se a
desatenção, em outros, a hiperatividade e a impulsividade em outros, todos os
sintomas se manifestam simultaneamente.
O TDAH que antigamente era conhecido como "Disfunção Cerebral Mínima",
mais tarde passou a chamar-se "Síndrome Infantil da Hiperatividade" e então nos
anos 70 com o reconhecimento da ausência de controle de impulsos e do
componente déficit de atenção, passou então a ter a denominação a qual perdura
até os dias de hoje: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.
Na nomenclatura médica atual são oficialmente reconhecidos os termos
TDAH (DSM-V) ou transtorno hipercinético (CID-10). O termo hipercinético é
sinônimo de hiperatividade, ambos dizem respeito ao excesso (hiper-) de
movimento (cinético) – atividade. A Classificação nos manuais de diagnóstico se
encontra CID – 10; Transtorno hipercinético: F90.0/ F90.1 e DSM V: TDAH 314.00
/314.01.
A incidência desse transtorno, ao contrário, do que se imagina é maior do
que parece. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA), o
TDAH, ou transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, um distúrbio
neuropsicológico de causa genética, atinge cerca de 5% da população infantil
(crianças e adolescentes) e 1,5% dos adultos no Brasil e no mundo, ou seja,
atualmente aproximadamente 3.700.000 brasileiros são portadores do transtorno.
Com sintomas como a dificuldade em manter a atenção e a concentração,
impulsividade, inquietude e falta de organização, o TDAH é mais facilmente
reconhecido em crianças e adolescentes em idade escolar.
3.2 CAUSAS
Existe um questionamento contínuo sobre a sua origem e até o momento não
há um consenso científico sobre as suas reais causas, quanto a ele ser inato
(genético) ou adquirido (ambiental). Muitas hipóteses já foram consideradas e
estudos apontam a predisposição genética e a ocorrência de alterações de
neurotransmissores (dopamina e noradrenalina) que estabelecem as conexões
entre os neurônios na região frontal do cérebro como as principais causas do
transtorno do déficit e atenção.
Podemos dividir os fatores que causam o TDAH em fatores genéticos e
fatores ambientais, sendo eles:
Fator Genético: “a herdabilidade do TDAH é de 74%” (ROHDE, 2019,
p.6).
Fatores Ambientais: “nascimento pré-termo, exposição pré-natal ao
tabagismo materno, exposição pré-natal ao metilmercúrio pelo consumo

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de
outubro de 2020

materno de peixes, exposição ao chumbo, deficiência perinatal de
vitamina D, estressores psicossociais - relacionamento conflituoso entre
os pais, disfunção familiar e baixo nível social” (ROHDE, 2019, p. 12).
3.3 SINTOMAS
O DSM-5 tem alguns critérios que definem o diagnóstico de uma criança ou
adulto com TDAH, é necessária que a pessoa apresente um padrão persistente de
desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfira no funcionamento e no
desenvolvimento.
3.3.1. TIPO DESATENTO
As características apresentadas pelo TDAH tipo desatendo são aquelas
voltadas para a dificuldade em manter a atenção, o que faz com que cometam erros
por falta de cuidado ou por não enxergar detalhes, distração enquanto se fala com
ele, dificuldade de organização, perda frequente de objetos, esquecimento de
atividades rotineiras, dificuldade de engajar-se em tarefas que exijam esforço
mental. No DSM-V, estas características, ou critérios diagnósticos são
apresentados em tópicos, sendo necessário seis ou mais sintomas, por pelo menos
seis meses e impacto negativo nas atividades sociais:
a. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por
descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades (p.
ex., negligencia ou deixa passar detalhes, o trabalho é impreciso). b.
Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou
atividades lúdicas (p. ex., dificuldade de manter o foco durante aulas,
conversas ou leituras prolongadas). c. Frequentemente parece não escutar
quando alguém lhe dirige a palavra diretamente (p. ex., parece estar com a
cabeça longe, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia). d.
Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar
trabalhos escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho (p. ex., começa
as tarefas, mas rapidamente perde o foco e facilmente perde o rumo). e.
Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades (p. ex.,
dificuldade em gerenciar tarefas sequenciais; dificuldade em manter
materiais e objetos pessoais em ordem; trabalho desorganizado e
desleixado; mau gerenciamento do tempo; dificuldade em cumprir prazos). f.
Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que
exijam esforço mental prolongado (p. ex., trabalhos escolares ou lições de
casa; para adolescentes mais velhos e adultos, preparo de relatórios,
preenchimento de formulários, revisão de trabalhos longos). g.
Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (p. ex.,
materiais escolares, lápis, livros, instrumentos, carteiras, chaves,
documentos, óculos, celular). h. Com frequência é facilmente distraído por
estímulos externos (para adolescentes mais velhos e adultos, pode incluir
pensamentos não relacionados). i. Com frequência é esquecido em relação
a atividades cotidianas (p. ex., realizar tarefas, obrigações; para
adolescentes mais velhos e adultos, retornar ligações, pagar contas, manter
horários agendados) (AAP, 2014, p. 150).
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3.3.2 TIPO HIPERATIVO/IMPULSIVO
As características apresentadas pelo TDAH tipo hiperativo / impulsivo são
aquelas voltadas para a inquietação, dificuldade em permanecer sentado,
movimento constante de pés e mãos, dificuldade em realizar atividades em silêncio,
fala excessiva, dificuldade de esperar sua vez, interromper ou se intrometer em
conversas, agir como se fosse movido a motor. No DSM-V, estas características, ou
critérios diagnósticos são apresentados em tópicos, sendo necessário seis ou mais
sintomas, por pelo menos seis meses e impacto negativo nas atividades sociais:
a. Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na
cadeira. b. Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se
espera que permaneça sentado (p. ex., sai do seu lugar em sala de aula, no
escritório ou em outro local de trabalho ou em outras situações que exijam
que se permaneça em um mesmo lugar). c. Frequentemente corre ou sobe
nas coisas em situações em que isso é inapropriado. (Nota: Em
adolescentes ou adultos, pode se limitar a sensações de inquietude.) d.
Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer
calmamente. e. Com frequência “não para”, agindo como se estivesse “com
o motor ligado” (p. ex., não consegue ou se sente desconfortável em ficar
parado por muito tempo, como em restaurantes, reuniões; outros podem ver
o indivíduo como inquieto ou difícil de acompanhar). f. Frequentemente fala
demais. g. Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a
pergunta tenha sido concluída (p. ex., termina frases dos outros, não
consegue aguardar a vez de falar). h. Frequentemente tem dificuldade para
esperar a sua vez (p. ex., aguardar em uma fila). i. Frequentemente
interrompe ou se intromete (p. ex., mete-se nas conversas, jogos ou
atividades; pode começar a usar as coisas de outras pessoas sem pedir ou
receber permissão; para adolescentes e adultos, pode intrometer-se em ou
assumir o controle sobre o que outros estão fazendo) (AAP, 2014, p. 150).

É possível que algumas pessoas apresentem características do tipo
desatento e do tipo hiperativo / impulsivo. Neste caso, existe uma combinação de
características dos dois grupos e é chamado de tipo combinado.
3.4 TRATAMENTO
Os tratamentos mais comuns para crianças e adolescentes com TDAH são
os farmacológicos e psicoterápicos.
Segundo Barkley (2020, p. 268),
a maioria das crianças com TDAH exigirá uma combinação de tratamentos
– comportamental (psicológico), educacional e de medicação – para
alcançar os melhores resultados [...] Assim, para a maioria dos casos de
TDAH, um pacote de tratamento com múltiplas intervenções provavelmente
será o mais útil.

3.4.1 Farmacológico
O uso de medicamento para o tratamento de TDAH ainda causa polêmica.
Muitas pessoas, por falta de informação e conhecimento a respeito do transtorno,
criticam o uso de medicação e reproduzem informações sem embasamento
científico, prejudicando o início de um tratamento que pode trazer melhoras na
qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos.
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O uso de medicamentos no TDA costuma produzir resultados eficazes na
grande maioria dos casos, contribuindo para uma mudança radical na vida
de tais pessoas (SILVA, 2014, p. 262).

Existem basicamente três categorias de medicamentos que podem ser
usados no tratamento: estimulantes, antidepressivos, acessórios. Muitas vezes, é
necessária uma combinação para se produzir um efeito adequado, sendo que as
medicações são as mesmas para adultos e crianças, a diferença encontra-se na
dose utilizada e na combinação indicada para cada caso.
Os estimulantes são os medicamentos mais utilizados para o tratamento de
TDAH, pois melhoram o funcionamento das áreas cerebrais responsáveis pelos
sintomas do transtorno. Apesar do nome, essas drogas na verdade têm um efeito
“calmante” em pessoas com TDAH, e os resultados positivos do tratamento não
tardam a serem percebidos pelo paciente, escola e pelos que convivem com eles.
Os antidepressivos utilizados possuem efeitos semelhantes aos obtidos com
os estimulantes, porém, seus efeitos demoram em torno de quinze dias para
aparecer. A vantagem é que doses baixas mostram eficácia o que reduz o
surgimento de efeitos colaterais.
Por fim, os acessórios, que são medicamentos pouco utilizados, ou seja,
serão utilizados em casos específicos como, por exemplo, para amenizar efeitos
colaterais da medicação principal.
3.4.2 Psicoterápico
Quando se pensa em tratar o TDAH, é obrigatório ter em mente que se está
lidando com um fenômeno multidimensional. O TDAH tem componentes
neurobiológicos e também comportamentais, emocionais e de aprendizagem,
portanto, somente um tratamento que contemple de forma integral a criança, trará
os resultados desejados, a curto, médio e longo prazo.
Em relação às intervenções psicoterápicas, uma das indicadas é a Terapia
Cognitiva Comportamental (TCC), pois
[...] caracteriza-se pela busca de mudanças em afetos e comportamentos
por meio da chamada reestruturação cognitiva, isto é, substituir crenças,
pensamentos e formas de interpretar as situações negativistas e
disfuncionais por outras formas de pensar e perceber o mundo menos
depressogênicas / ansiogênicas e mais baseadas na realidade. (SILVA,
2014, p. 270).

A terapia comportamental representa uma série de intervenções específicas
com o objetivo de modificar o ambiente físico e social e assim transformar ou alterar
o comportamento. Sendo assim, o paciente é instruído a modificar comportamentos
que contribuem para manter ou agravar seu problema e isso, a medicação não faz.
Um trabalho interdisciplinar entre a neurociência e os analistas do
comportamento pode favorecer intervenções clínicas construindo novos padrões de
atenção, autocontrole e engajamento em atividades de alto custo, favorecendo a
adaptação do sujeito com diagnóstico de TDAH em seu ambiente social, escolar e
familiar.
O terapeuta cognitivo-comportamental trabalhará com treino em solução de
problemas, treino com habilidades sociais, relaxamento, estabelecimento de
agendas de atividades rotineiras e de objetivos e reestruturação de formas
de pensar e lidar com problemas que podem estar sendo prejudiciais. (Silva,
2014, p. 271).
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Portanto, a combinação de tratamentos (medicação e psicoterapia) é
apontada como significativa, especialmente em alguns sintomas específicos das
crianças com TDAH.
4 CONCLUSÃO
Este artigo tem como objetivo geral relatar a importância e o papel da
psicoterapia no atendimento de crianças com TDAH. Por meio de diversas leituras,
foi possível compreender que muitas vezes a visão sobre as pessoas que possuem
este transtorno é equivocada, por falta de informação, são rotuladas de
preguiçosas, bagunceiras, mal educadas, o que gera um sentimento de
inferioridade ou incapacidade.
Observou-se tratar de um transtorno neurobiológico, com influências internas
(biológicas) e externas (meio), no qual, a medicação se torna essencial, pois
melhoram o funcionamento das áreas cerebrais responsáveis pelos sintomas do
transtorno.
No entanto, a psicoterapia torna-se imprescindível, pois é por meio dela que
o individuo poderá modificar seus comportamentos, que influenciam negativamente
em suas relações sociais e afazeres cotidianos, melhorando a qualidade das suas
interações sociais, minimizando impactos de ansiedade e reformulando conceitos
negativos referentes a si mesmo, consequentemente tendo uma melhora em sua
qualidade de vida.
Para isso, é necessário que alguns mitos existentes com relação ao TDAH
sejam desfeitos, pois apesar do grande número de pesquisas existentes, que
apontam o TDAH como um transtorno de ordem neurobiológica, reconhecido por
médicos especialistas do mundo todo, portanto, necessita de tratamento,
medicamentoso e terapêutico, para que seus sintomas não interfiram no
desenvolvimento saudável de crianças com este diagnóstico, ainda existem
profissionais que negam sua existência e consequentemente seu tratamento,
prejudicando pacientes e familiares.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E O AUMENTO DURANTE ISOLAMENTO
SOCIAL: UM INDICATIVO QUE TRAZ O DEBATE
Bruna Maria Barbosa da Silva1; Graciele Torres Macedo2 e Nara Luiza Valente3

RESUMO
Com a pandemia global atual, que efetivou o isolamento social, percebe-se um
aumento da violência doméstica contra mulheres. Situação de risco que já era
considerada pandêmica, antes do COVID-19. Para explicar esse aumento, é preciso
compreender quais relações se estabelecem entre o isolamento social causado pela
pandemia da covid-19 e o aumento de casos de violência doméstica e familiar contra
a mulher no panorama brasileiro; apresentar o contexto da Covid-19 e a
necessidade de isolamento social; explicar no que consiste a violência doméstica no
âmbito jurídico e trazer dados levantados concernente a isso; compreender a
associação da violência doméstica com relacionamentos abusivos; e interpretar os
dados levantados no que diz respeito ao possível aumento da violência doméstica
em tempos de pandemia. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, de abordagem
qualitativa, concebida por meio do método dedutivo. Foi utilizado como instrumento
de coleta de dados, a pesquisa bibliográfica e documental; posteriormente aplicada
a pesquisa de campo. Os dados levantados indicaram relação direta do isolamento
social com o aumento da violência doméstica, e que questões jurídicas, sociais,
econômicas, e emocionais, atuam nas subnotificações e na conservação dessas
mulheres em relações de risco. Recomenda-se para os quais tenham interesse,
buscar trazer mais pesquisas de campo abrangentes e especificas ao tema, no
sentido de informar com dados atuais, possibilitando base de mecanismos mais
efetivos no combate as subnotificações, e o aumento da já preocupante violência
contra as mulheres.
Palavras Chave: Violência doméstica; Pandemia; Covid-19

ABSTRACT

With the current global pandemic, which has effected social isolation, there is an
increase in domestic violence against women. Risk situation that was already
considered a pandemic, before COVID-19. To explain this increase, it is necessary to
understand what relationships are established between the social isolation caused by
the pandemic of the COVID-19 and the increase in cases of domestic and family
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violence against women in the Brazilian panorama; present the context of Covid-19
and the need for social isolation; explain what domestic violence consists of in the
legal sphere and bring up data raised regarding it; understand the association of
domestic violence with abusive relationships, and to interpret the data collected
concerning the possible increase in domestic violence in times of pandemic.
Bibliographic research was carried out, with a qualitative approach, conceived
through the deductive method. Bibliographic and documentary research was used as
a data collection instrument; subsequently applied to field research. The data
collected indicated a direct relationship between social isolation and the increase in
domestic violence, and that legal, social, economic, and emotional issues play a role
in the underreporting and conservation of these women in risky relationships. For
those interested, it is recommended to seek to bring more comprehensive and
specific field research to the topic, to inform with current data, enabling the basis of
more effective mechanisms to combat underreporting, and the increase in the
already worrying violence against women.
Key-words:

1. INTRODUÇÃO
A violência doméstica, segundo o artigo 5° da Lei Maria da Penha n. 11.340,
(BRASIL, 2006) é configurada por qualquer ação ou omissão baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial. O mesmo artigo indica em seus incisos às hipóteses em que a Lei
Maria da Penha pode ser aplicada, sendo elas:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as
esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços
naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
(BRASIL, 2006).

Nas palavras do secretario- geral da Organização das Nações Unidas (ONU),
em seu discurso em 2018, antes mesmo do surgimento do novo coronavírus,
“Violência contra as mulheres é 'pandemia global” (GUTERRES, 2018), a violência
contra mulheres, já era uma problemática antecedente pandêmica, mas,
atualmente, com o contexto da pandemia por coronavirus, às mudanças de convívio
e rotina envolvidos por essas vítimas, se torna ainda mais necessário o debate e as
condições efetivas para o combate.
Segundo os dados publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
já nos primeiros dias de isolamento, houve uma queda nos registros de Boletins de
Ocorrência (B.O) em crimes como o de lesões corporais, que exigem a presença
das vítimas, como mostra nota técnica divulgada no dia 20 de marco de abril de
2020. Na comparação dos dados de março deste ano, com o março de 2019, as
denúncias oficiais caíram 49,1% no Pará, 29,1% no Ceará, 28,6% no Acre, 8,9%
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em São Paulo e 9,4% no Rio Grande do Sul. (BRASIL. FORUM BRASILEIRO DE
SEGURANCA PUBLICA, 2020)
O Fórum revelou também, com base em um estudo digital para entender os
impactos da quarentena na vida das mulheres em situação de violência, que os
relatos de brigas de casal com indícios de agressão doméstica cresceram 431% no
Witter entre fevereiro e abril deste ano. (BRASIL.FORUM BRASILEIRO DE
SEGURANCA PUBLICA, 2020)
As possíveis subnotificações pela necessidade de denúncias presenciais e
outros fatores envolvidos num contexto pandêmico, podem ter feito cair as
denúncias, o que demonstra mais riscos a vítima, que deixa de denunciar, não
porque parou de sofrer as agressões, mas por outros possíveis motivos.
Outro dado, de aumento nesse caso, foi o apresentado pelo Ministério da
Família e dos Direitos humanos. De acordo com a pasta, no mês da mulher em
março, entre os dias 1º e 25 de março, mês da mulher, houve crescimento de 18%
no número de denúncias registradas pelos serviços Disque 100 e Ligue 180.
Esses dados apresentados atuam na direção do problema de pesquisa
proposto, tendo em vista que 37,8% dos agressores tem uma união estável com as
vítimas, sendo estes o marido ou companheiro conjugal em 53,4% das mesmas o
que demonstra um nível grande de convivência, muitas vezes no mesmo espaço, o
que com a pandemia e todos os fatores estressores advindos dela, torna ainda mais
um ambiente de risco a essas vítimas (ALBUQUERQUE, 2016).
Nessa perspectiva, diante da urgência desse aumento nos dados e das
subnotificações, verifica-se a necessidade da análise de dados que possibilitem o
debate para a questão desse aumento na violência doméstica em tempos de
isolamento social.
A hipótese inicial foi de que o distanciamento social deixando mais tempo
agressor e vítima juntos, trouxe aumento no número de casos de violência
doméstica, muitos destes levando ao feminicidio no atual cenário brasileiro.
O objetivo geral é compreender quais relações se estabelecem entre o
isolamento social causado pela pandemia da covid-19 e o aumento de casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher no panorama brasileiro. Os objetivos
específicos são: a) apresentar o contexto da Covid-19 e a necessidade de
isolamento social; b) explicar no que consiste a violência doméstica no âmbito
jurídico e trazer dados levantados concernente a isso c) compreender a associação
da violência doméstica com relacionamentos abusivos; c) Interpretar os dados
levantados no que diz respeito ao possível aumento da violência doméstica em
tempos de pandemia.
Partindo desses fundamentos, indaga-se: qual a possível relação que se
estabelece entre o isolamento social causado pela pandemia da Covid-19 e o
aumento de casos de violência doméstica e familiar contra mulher no contexto atual
brasileiro?
2. METODOLOGIA
A metodologia do presente estudo refere-se uma pesquisa exploratória,
partindo de fonte bibliográfica e documental. Para o método de pesquisa de análise
bibliográfica; os materiais escolhidos foram selecionados e dispostos, levando em
consideração os mais necessários, que atuariam de forma satisfatória para esta
pesquisa. Com essa linha de pesquisa citada, através de fontes bibliográficas, o
estudo é fundamentado na utilização de materiais já elaborados, sobretudo com
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livros e artigos científicos publicados. Para Lakatos e Marconi (2017, p.30), a
pesquisa bibliográfica pode ser definida como aquela: “realizada com base em
fontes disponíveis, como documentos impressos, artigos científicos, livros, teses e
dissertações “. Foi utilizado na seleção para pesquisa bibliográfica: artigos
científicos publicados através da plataforma Quali Capes, revistas cientificas,
periódicos via online, portal WebQualis; para os livros, a plataforma online de livros
acadêmicos: livraria feminista, e a biblioteca virtual da própria instituição acadêmica
dos integrantes do estudo, a Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB). Os materiais
escolhidos foram selecionados e dispostos, levando em consideração os mais
necessários, que atuariam de forma satisfatória para esta pesquisa.
3. O CONTEXTO DA COVID-19 E A NECESSIDADE DE ISOLAMENTO SOCIAL
Para entender o contexto pandêmico, é preciso compreender o vírus
determinante de tal cenário. Coronavirus são RNA vírus causadores de infecções
respiratórias em uma variedade de animais, incluindo aves e mamíferos, como os
seres humanos, sete de seus patógenos são oficialmente reconhecidos. Síndromes
gripais estão associadas aos coronavirus sazonais (FEHR AR, 2015).
Segundo o levantamento da OMS que adiciona numa lista as doenças
prioritárias, em caso de emergência, para a pesquisa e desenvolvimento, de 20
anos até a data de sua publicação em 2018, dois desses vírus foram responsáveis
por epidemias mais virulentas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), foram
elas; a epidemia de SARS que emergiu em Hong Kong (China), em 2003, com 10%
de letalidade e a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) que emergiu na
Arábia Saudita em 2012, com 30% de letalidade.
O primeiro caso confirmado do novo coronavirus pela Organização Mundial
da Saúde(OMS) foi no dia 8 de dezembro de 2019. Alguns dias depois, em 27 de
dezembro, o médico Zhang Jixian, do hospital da província de Hubei relatou às
autoridades que eles estavam lidando com um novo tipo de coronavirus, mais de
180 pessoas estavam contaminadas, apesar das equipes médicas não soubessem
disso na época. Esse foi o início da pandemia que o mundo atual vive, no Brasil, o
primeiro caso confirmado pelo Ministério da Saúde, foi no dia 26 de fevereiro de
2020, um homem de 61 anos, morador da cidade de São Paulo, que esteve na
Itália, na região da Lombardia, à trabalho, sozinho, no período de 9 a 21 de
fevereiro do mesmo ano.
Ainda não foi encontrado o paciente zero, e embora existam previsões de
vacinas em várias partes do mundo, a cientista chefe da OMS, Soumya
Swaminathan, acredita que só estará disponível para a população de forma segura,
e em massa, a partir de 2022. Para a OMS, a previsão é de 2 milhões de mortes até
a chegada oficial da vacina, 1 milhão de mortes por coronavirus já aconteceram, e
dentro desse cenário, os posicionamentos de alguns governantes perante a
pandemia, tem sido, segundo especialistas de saúde, um agravo a mais na
situação.
No Brasil divergência de opiniões entre o presidente da República, OMS, e
Ministério da Saúde, tem dividido a própria população entre saúde e economia,
isolamento social vertical, (é quando alguns grupos ficam isolados, sendo
escolhidos os grupos que apresentam mais riscos de desenvolver a doença, ou
aqueles que podem apresentar um quadro mais grave) e isolamento
social horizontal (não limita grupos e, portanto, todos devem permanecer em casa,
é considerado o mais efetivo), o que tem fragilizado o enfrentamento à pandemia de

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de
outubro de 2020.

forma efetiva. (SCHUCHMANN et e al, 2020).
Aquém a esse cenário, o isolamento social ainda é a atitude mais segura
para conter a disseminação do vírus, e os cuidados indicados, para quem necessita
se expor ao risco é necessário e recomendado. A decisão de liberação gradual do
isolamento social horizontal só poderia ser tomada com informações garantidas e
testagem em massa (curva epidêmica fidedigna), de outra forma, não seria seguro,
pois não se sabe sobre a real circulação do vírus na população e o afrouxamento do
isolamento baseado apenas no aparente sucesso de contenção da doença pode
fazer explodir o número de casos muito rapidamente, sem possibilidade de
adaptação da retaguarda hospitalar. (SCHUCHMANN et e al, 2020).
Para as especialistas em saúde, Belasco e Fonseca(2020), a ausência de
vacina contra o coronavirus reafirma entre a população, em geral, a adoção das
medidas de prevenção contra a infecção, que são recomendadas pela OMS, como
realizar higiene das mãos, evitar ambientes fechados e contato com pessoas
provenientes da região onde o surto teve início, uso de máscaras protetivas ao se
expor em contato com outras pessoas e para os profissionais da área da saúde, o
uso dos óculos de proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica/N95, avental, luva
de procedimento e lavagem das mãos devem ser utilizados para a prestação de
assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção por covid 19.
3.1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ATRAVÉS DE UMA VISÃO JURÍDICA
Com base no artigo 129, parágrafo 9°, violência doméstica pode ser definida
como a violência contra qualquer pessoa que conviva ou tenha convivido, ou, se
prevaleça das relações domésticas, coabitação ou hospitalidade. (BRASIL, 1940)
Tanto homens quanto mulher está sujeito a sofrer violência doméstica e está
protegido legalmente pelo artigo 129, parágrafo 9°, tendo em vista que a mulher
possui uma proteção especial garantida pela já anteriormente citada Lei n° 11.340
de 07 de agosto de 2006, a conhecida Lei Maria da Penha. (BRASIL, 2006)
Anteriormente a criação desta lei, como aponta Capez (2014), a violência
doméstica definida penalmente pelo artigo 61, inciso II e e f, como circunstâncias
que sempre agravam a pena, constituindo e definindo o crime: “e) contra
ascendente, descendente, irmão ou cônjuge f) com abuso de autoridade ou se
prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade (...)”
(BRASIL. 1940).
Em que pese o artigo 61 do Código Penal ser utilizado no Brasil, viu-se a
necessidade de uma nova forma de proteção para as mulheres.
Isso durou até que em 1983 Maria da Penha Fernandes foi vítima de dupla
tentativa de homicídio. No início do relacionamento, em 1974, ele, Marco Antonio
Heredia Viveros, colombiano, pós-graduando em Economia na Universidade de São
Paulo, era o “namorado ideal”, mas, dois anos depois, com o nascimento da
primeira filha do casal e a conquista da cidadania brasileira de Marco Antônio tudo
mudou. À partir dali às agressões se iniciaram, não apenas contra Maria da Penha
mas contra suas próprias filhas. (INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2020)
No ano de 1983, houve a primeira tentativa de homicídio contra Maria da
Penha, contra quem Marco Antonio desferiu um tiro de arma de fogo, ficando
paraplégica como consequência. Marco alegou tentativa de assalto, versão
desmentida posteriormente pela perícia.
Quatro meses após, Maria da Penha foi mantida em cárcere privado por 15
dias, até que, por fim, Marco Antônio tentou eletrocutá-la no banho. Além disso
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tudo, ele a obrigou a assinar uma procuração autorizando-o a agir em seu nome e,
posteriormente, ela descobriu a existência de uma amante.
A família e os amigos de Maria da Penha conseguiram autorização judicial
para que ela pudesse sair de casa sem perder a guarda de suas três filhas. Mas o
judiciário a injustiça e a violentou ainda mais que Marco Antônio.
Somente oito anos após, em 1991 houve o julgamento, com Marco Antônio
sentenciado a 15 anos de prisão, mas saiu em liberdade devido aos recursos
solicitados pela defesa. (INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2020).
Somente em 1996 houve o segundo julgamento, sob o qual Marco Antonio foi
sentenciado a 10 anos e 6 meses de prisão, mas, diante das alegações por parte
dos advogados de defesa de que haviam irregularidades processuais, novamente a
sentença não foi cumprida. INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2020
Em 1998, Maria da Penha, juntamente com o Centro para a Justiça e o
Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-americano e do Caribe para a
Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) denunciaram o caso para a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos
(CIDH/OEA).
O caso tratava-se de litígio internacional, considerando que era uma violação
gravíssima de direitos humanos que constava em documentos assinados pelo Brasil
que garantiam o acesso a esses direitos e que o Estado permaneceu omisso
durante todo o processo. (INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2020
Somente no ano de 2001 o Brasil recebeu quatro ofícios sendo
responsabilizado pelo descaso com a vítima. Ao ser constatado que o caso de
Maria da Penha tratava-se de uma violência em razão de seu gênero e, tendo em
vista que não havia um dispositivo legal realmente efetivo quanto à este caso, no
ano de 2002 diversas ONGs feministas elaboraram um projeto de lei que visasse a
proteção da mulher. No ano de 2004, então, foi aprovado o Projeto de Lei n.
4.559/2004 por unanimidade tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado
Federal.
Por fim, no ano de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva
sancionou a Lei n° 11.340. (INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2020).
3.2
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
RELACIONAMENTOS ABUSIVOS

E

SUA

RELAÇÃO

DIRETA

COM

O abuso é algo que acontece em todas as relações, a proposta do atual
estudo foi focar na do homem contra a mulher que estão em relacionamentos
heterossexuais. Para entender a relação da violência doméstica com
relacionamentos abusivos, é preciso falar sobre o machismo, pois dele e a partir
dele advém os abusos e as violência doméstica contra as mulheres. O machismo,
para Arciniega et. al., (2008), é o comportamento propagado por opiniões e atitudes,
de um indivíduo que nega a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros
sexuais, favorecendo e exaltando o sexo masculino sobre o feminino. Dentro dessa
cultura machista existe o pensamento de dominação do homem sobre a mulher com
papel de submissão reservado a mulher, Saffioti (2013) chama essa visão de “poder
do macho”, e que dentro dessa ideia a violência contra as mulheres seria justificado,
afinal a mulher é sua propriedade e portanto esse homem teria o direito de agredir
caso acredite que seja necessário.
Essa ideia de enxergar a mulher como propriedade, o pensamento de
superioridade em relação a mulher, são bases do denominado relacionamento
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abusivo. Relação abusiva é aquela onde prevalece o excesso de poder sobre o
outro, é o “desejo” de controlar o parceiro, de “tê-lo para si”; esse comportamento,
geralmente, inicia-se de modo sutil e aos poucos extrapola os limites trazendo
sofrimento e mal estar a vítima. (BARRETO, 2015)
A psicóloga Raquel Barreto, traz essa relação íntima da violência com o
abuso:” Quando falamos das relações abusivas não podemos negar que elas
comportam violências principalmente de natureza física, sexual e psicológica.”
(BARRETO, 2018, p.142) A violência e o abuso estão relacionadas e não há como
falar de uma sem relacionar ao outro. Nessa dinâmica do relacionamento abusivo, a
violência entra em cena como uma ferramenta final de controle; Arendt já em 1985
afirmava isso ao analisar em sua obra “Da violência”, como funciona as relações de
poder e os instrumentos para manter o controle de um indivíduo sob outro.
O limite entre o que é saudável ou não dentro de um relacionamento é uma
linha tênue e muitas vezes não percebido pela vítima quando é ultrapassado.
Barreto (2018) aponta em seu levantamento sobre o tema (consultório, grupos de
ajuda, blogs), ao qual as pessoas na posição de abusadas relatam que na maioria
das vezes apenas se deram conta do rompimento dessa linha quando a violência se
tornou mais nítida.
Então como delimitar esse limite saudável? Segundo a psicóloga Fabíola
Luciano (2016), especialista da USP (Universidade de São Paulo) em
relacionamentos abusivos, antes da etapa física, existem alertas que devem ser
evitados e que demonstram abuso, eles são: ciúmes excessivos, possessividade,
controle, culpar, isolamento da família e amigos, comportamento agressivo, invasão
de privacidade, chantagem e manipulação, destruição da auto estima, controle
financeiro, coagir ou obrigar relação sexual, ameaças.
A referida psicóloga traz também uma questão necessária para o debate: as
consequências de um relacionamento abusivo. Elas podem ser físicas(agressões) e
psicológicas, gerando uma gama de transtornos relativos ao campo psicológico;
síndrome do pânico, ansiedade, doenças psicossomáticas, estresse, depressão,
são alguns entre as consequências advindas da violência psicológica; na agressão
física os ferimentos graves causados podem gerar sequelas, e em caso mais
graves levar à morte. (LUCIANO, 2016)
Outro ponto importante para compreender essa relação do abuso a violência
doméstica num relacionamento é o ciclo da violência, criado pela psicóloga norteamericana Lenore Walker em 1979, o termo passou a ser usado para identificar
padrões abusivos em uma relação afetiva nem sempre fáceis de se detectar, nem
sempre acontecendo da mesma forma com todas as mulheres, e que se misturam
com fatores sociais, culturais e individuais ao qual dificultam a segurança desta
mulher (dela, dos filhos, amigos, familiares, vizinhos, etc.). Segundo Walker(1979),
o ciclo da violência divide-se em três fases: aumento de tensão, ataque violento e a
calmaria ou “lua de mel”.
Fase 1 (fase de tensão):o agressor mostra-se tenso e irritado por coisas
insignificantes, chegando a ter acessos de raiva; humilhar a vítima, fazer ameaças e
destruir objetos são manifestações comuns. A mulher tenta apaziguar o agressor,
fica aflita e evita qualquer conduta que possa “provocá-lo”. As sensações são
muitas: tristeza, angústia, ansiedade, medo e desilusão são algumas delas.
Geralmente, a vítima tem tendência a negar que isso está acontecendo com ela,
oculta os fatos das outras pessoas e, várias vezes, acredita que fez algo de errado
para explicar o comportamento violento do agressor. Essa tensão pode durar dias
ou anos, mas como ela aumenta cada vez mais, e a probabilidade de que a
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situação levará à Fase 2 é grande. (WALKER, 1979).
Fase 2 (ato de violência): explosão do agressor, ou seja, a ausência de
controle chega ao extremo e leva ao ato violento. Aqui, toda a tensão acumulada na
Fase 1 se concretiza em violência verbal, física, psicológica, moral ou patrimonial.
Apesar da consciência de que o agressor está fora de controle e sua vida está em
risco, o sentimento da mulher é de paralisia e incapacidade de reação. Há
sofrimento de uma tensão psicológica severa (insônia, perda de peso, fadiga
constante, ansiedade) e sente medo, ódio, solidão, pena de si mesma, vergonha,
confusão e dor. Aqui, ela também pode assumir decisões, as mais comuns são:
buscar ajuda, denunciar, esconder-se na casa de amigos e parentes, pedir a
separação e até mesmo suicidar-se. Comumente, acontece um distanciamento do
agressor. (WALKER, 1979)
Fase 3 (arrependimento e comportamento carinhoso): é a fase “lua de mel”,
marcada pelo arrependimento do agressor, que tornando-se carinhoso para
conseguir a reconciliação. Sentimento de pressão e confusão nas vítimas é grande,
assim como a ideia de necessidade de manter seu relacionamento diante da
sociedade, sobretudo quando o casal tem filhos. Ou seja: ela abre mão de seus
direitos e recursos, enquanto ele promete mudança. Ocorre um período
relativamente tranquilo, e a mulher se sente feliz por verificar os esforços e as
mudanças de atitude, os momentos bons que tiveram juntos também são
lembrados. Como a presença de remorso no agressor, ela se sente responsável por
ele, o que aproxima a relação de dependência entre vítima e agressor. Medo,
confusão, culpa e ilusão fazem parte dos sentimentos confusos da vítima. Por fim,
a tensão volta e, com ela, as agressões da Fase 1. (WALKER, 1979)
A dificuldade de sair de um relacionamento abusivo pode ter várias
motivações além da dependência financeira, medo, e questões religiosas. No
campo emocional existe o sentimento de culpa, ocasionado pela baixa autoestima
comum nessas relações, a relação de dependência emocional, com confusão a
violência que sofre ao afeto e cuidado, carinho e atenção excessiva como forma
de controle, também confundem a vítima e dificultam essa saída do relacionamento
(LUCIANO, 2016)
Exposto todas essas questões envolvidas no relacionamento abusivo e
violência doméstica, acontece atualmente um agravante nessas situações de risco
que a vítima sofre, a mudança de rotina, ocasionando a convivência maior com seu
abusador/agressor por conta do isolamento social ocasionado pelo COVID-19.
3.3 AUMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO
SOCIAL: ANÁLISE BREVE DOS DADOS
A crise sanitária, econômica e social ocasionada pela pandemia COVID-19 e
suas necessárias medidas de enfrentamento podem trazer sérios riscos a outra
pandemia já vigente anteriormente, a violência doméstica. A vulnerabilidade dessas
mulheres vítimas de abuso e violência doméstica tem fatores aumentados nesse
contexto; movimento restrito, entraves financeiros e insegurança de forma geral,
são atuantes no sentido de encorajar os abusadores, proporcionando poder e
domínio a mais. (NACOES UNIDAS BRASIL, 2020).
No que se refere ao âmbito da problemática da violência doméstica e
relações abusivas sem contexto agravante de isolamento, o presente estudo
buscou trazer nesta seção os dados mais recentes até a presente data. Segundo o
estudo feito pelo Data Senado (Data Senado, 2019), 27% de mulheres
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entrevistadas declararam ter sofrido algum tipo de agressão, com 37% vítimas de
ex-companheiros e 41% sofreram agressões ainda enquanto possuía vínculo de
relacionamento com o agressor; a pesquisa ainda traz que pelo menos 36% das
brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica e que em 68% dos casos o
medo do agressor foi o principal fator para não denunciar. Além disso 24%
responderam que ainda coexistem com o agressor e 34% das mulheres agredidas
responderam que dependem economicamente do parceiro (Data Senado, 2019).
Em relação ao atual contexto da violência doméstica na pandemia da
COVID-19, os dados do governo brasileiro demonstraram aumento de 9% no
registro de casos pelo Ligue 180 na segunda quinzena de março de 2020, momento
em que a maioria dos estados brasileiros decretou as medidas de isolamento social,
no comparativo entre 2019 e 2020, o aumento foi de 14% nos quatro primeiros
meses de 2020, com 37,5 mil registros entre janeiro e abril deste ano, contra 32,9
mil no mesmo período do ano passado. (Agência Câmara de Notícias, 2020).
Mesmo com o aumento das denúncias demonstrado através dos dados, a
possibilidade de subnotificação é uma realidade.
A possível subnotificação dessas denúncias contabilizadas, com a vítima
evitando a denúncia perante a presença do agressor pode ter explicação na
sobrecarga de tarefas, o que as deixaria vulneráveis à violência psicológica e à
coação sexual; o medo da violência atingir os filhos, no caso das que são mães,
enquanto eles estão de certa forma presos ao domicílio, é mais um fator envolvido
que dificulta a busca de ajuda; a dependência financeira com relação ao
companheiro em função da questão econômica e da impossibilidade do trabalho
informal pelo período de quarentena é outra perspectiva que diminui a possibilidade
de romper com a situação.(MARQUES, et e al 2020).
O documento emitido pela ONU Mulheres(2020) ‘‘Gênero e COVID-19 na
América Latina e no Caribe: dimensões de gênero na resposta” aponta outras
questões no sentido de aumento da vulnerabilidade; a sobrecarga de tarefas dessas
mulheres, como, trabalho doméstico aumentado, o cuidado com crianças em tempo
integral, familiares idosos e doentes, também atuam nesse cenário de
vulnerabilidade. (NACOES UNIDAS BRASIL, 2020). Em relação aos empregos
formais, a maior recomendação tem sido o home office, o que requer uma
dedicação maior, atuando na sobrecarga dessas mulheres; já em relação aos
empregos informais, também de acordo com a ONU Mulheres (2020), as
trabalhadoras perdem seu meio de sustento de vida quase imediatamente e não
têm como conseguir outro.
Ainda, segundo o relatório ONU Mulheres (2020) é possível que os serviços
de segurança à mulher serem afetados no período da quarentena, recomendando
assim às autoridades realizarem o mapeamento de dados e garantirem os serviços
efetivos para o combate à violência contra mulheres e meninas, o documento
também chama a atenção para a imperatividade do apoio das autoridades públicas
às organizações especializadas nos serviços de combate à violência doméstica.
A situação como um todo exposta nessa seção e nas anteriores, demonstram
que o isolamento social causado pelo COVID-19, foi um agravante na
vulnerabilidade social, econômica, emocional e física das mulheres vítimas de
violência doméstica e abuso. Ficou evidenciado que houve um aumento nas
denúncias de violência doméstica no contexto de isolamento, com a possibilidade
de os dados serem maiores se levado em conta a subnotificação citada. Questões
relativas a gênero, como o machismo e sua função de mantenedor das relações de
poder nessas relações, assim como os ciclos da violência, são causas que anterior

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de
outubro de 2020.

ao isolamento já cumpriam um papel de manter o abuso e violência na realidade
dessas vítimas, ao qual com a pandemia vigente propiciou aumento do sofrimento
dessas mulheres.
4. CONCLUSÃO
Ao ter início a hipótese da pesquisa, constatou-se através de mídias de
notícias e leituras sobre o assunto, que estava acontecendo um aumento da
violência doméstica no contexto de isolamento social ocasionado pelo COVID-19. O
desenvolvimento do presente estudo possibilitou um levantamento bibliográfico
mais aprofundado por meio dos objetivos gerais e específicos, demonstrando o
indicativo de aumento da violência doméstica durante isolamento social, os fatores
envolvidos que mantem mulheres nessa situação de vulnerabilidade, e em como o
isolamento social atua na piora dessas situações de risco.
Considera-se que mesmo com limitações da pandemia vigente, foi possível,
em sua maior parte, no quesito informações teóricas e levantamento de dados
sobre o tema, atender a pergunta do problema de pesquisa.
Os dados levantados indicaram relação direta do isolamento social com o
aumento da violência doméstica, também expuseram que a violência doméstica já
era considerada uma pandemia global antes do isolamento social causado pelo
COVID-19, e que questões de gênero, sociais, econômicas, e emocionais, atuam
nas subnotificações e na conservação dessas mulheres em relações de risco.
Portanto conclui-se que, apesar de o problema de pesquisa ter sido em sua
maior parte atendido; falta uma pesquisa de campo mais abrangente no sentido de
entender melhor as causas do aumento em isolamento. Entende-se que o tema é
importante e requer mais dados sobre, que proporcionem debates, visando
mudanças nessas situações de risco que mulheres em situação de violência/abuso
vivem.
Dada a importância do assunto, recomenda-se para os quais tenham
interesse, buscar trazer pesquisas de campo abrangentes e especificas ao tema, no
sentido de informar com dados atuais, para propiciar base de mecanismos mais
efetivos para combater as subnotificações, e o aumento da já preocupante violência
contra as mulheres.
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PSICOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA: A APLICABILIDADE NA
REDE DE SAÚDE PÚBLICA
Graciele Torres de Macedo1; Lorena Rodrigues dos Santos2; Mayron Probst3;
Romualdo Jose Rodrigues Cordel

RESUMO
Tendo em vista que a psicologia social e comunitária é pautada no compromisso
social; herança de Silvia Lane, o presente estudo acredita ser uma abordagem que
mais se enquadra nas necessidades do social, da comunidade. E pensando nisso,
partiu-se em direção a área da saúde pública, especificamente, no campo do
Sistema Único de Saúde(SUS). O presente estudo percebeu a necessidade de
pesquisar sobre as práticas dessa abordagem da psicologia, num campo tão fértil
que é o das políticas públicas no setor da saúde. Para tanto, é necessário descrever
brevemente sobre o SUS e a Psicologia Social e Comunitária (PSC) no Brasil,
identificar quais as práticas dos profissionais da PSC, e esclarecer como a PSC atua
dentro do SUS. Realiza-se então, uma pesquisa exploratória, partindo de uma
revisão bibliográfica desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído
principalmente por artigos científicos e livros. Diante disso, verifica-se a descrição
breve do SUS e a identificação das práticas dos profissionais da PSC, sendo
atendidas através do levantamento bibliográfico. O esclarecimento de como a PSC
atua dentro do SUS, foi em parte atendido através do levantamento bibliográfico,
recomenda-se que aconteça uma pesquisa mais aprofundada com oportunidade de
ir a campo para melhor esclarecimento, o que impõe a qual se desenvolva uma
pesquisa mais aprofundada sobre as práticas da PSC, na comunidade usuária do
SUS que atuam de modo efetivo, que busque informações complementares mais
atuais e traga a possibilidade de uma análise mais abrangente dentro da
metodologia escolhida.
Palavras-chave: Psicologia Social e Comunitária; Sistema Único de Saúde; práticas
efetivas; aplicabilidade da psicologia.

ABSTRACT
Bearing in mind that social and community psychology is based on social
commitment; inherited from Silvia Lane, the present study believes that it is an
approach that best fits the social needs of the community. And thinking about it, we
started towards the public health area, specifically in the field of SUS. The present
study detected the need to use practices that address psychology in such a fertile
field for public policies in the health sector. Therefore, it is necessary to quickly
describe SUS and Social and Community Psychology (PSC) in Brazil, identify what
are the practices of PSC professionals, and clarify how the PSC works within SUS.
1

Acadêmica do curso de Psicologia da Faculdade de Telêmaco Borba-FATEB:
gracieletrdemacedo@gmail.com
2
Acadêmica do curso de psicologia da Faculdade de Telêmaco Borba-FATEB: lorss.rds@gmail.com
3
Acadêmico do curso de Psicologia da Faculdade de Telêmaco Borba-FATEB:
mayronprobst@hotmail.com

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de
outubro de 2020.

An exploratory research is then carried out, starting a bibliographic review developed
from material already prepared, consisting mainly of scientific articles and books.
Therefore, check if there is a brief description of the SUS and the identification of the
professional practices of the PSC, being carried out through the bibliographic survey.
The clarification of how the PSC works within the SUS, was carried out part of the
bibliographic survey, it is recommended that a more in-depth research with the
opportunity of a field for better clarification, or that imposes the development of a
more in-depth research on how practices of the PSC in the SUS user community,
who act effectively, that additional information searches are more recent and show
the possibility of a more comprehensive analysis within the chosen methodology.
Key-words: Social and Community Psychology; Social and Community Psychology
in SUS; effective practices; applicability of psychology; public health.

1. INTRODUÇÃO
A psicologia social e comunitária pautada no compromisso social, herança de
Silvia Lane, foi o que motivou esse projeto de pesquisa, e pensando nisso, partimos
em direção a área da saúde pública, especificamente no campo do SUS. O presente
estudo percebeu a necessidade de pesquisar sobre as práticas dessa abordagem da
psicologia num campo tão fértil que é o das políticas públicas no setor da saúde.
Partindo disso, é saber do senso comum que o profissional psicólogo atue
com uma visão baseada no social, no comunitário, já que está atuando no setor
público, em contanto direto com a comunidade, o que para Mary Jane Spink, não
ocorre na realidade:
Fala-se utilizando o jargão social, mas o trabalho em si é desenvolvido através das
técnicas tradicionais de psicodiagnóstico/psicoterapia e é muitas vezes inadequado
a realidade sociocultural da população alvo (SPINK, 2011, p.129)
O que a autora supracitada aborda é algo que nos estudos acerca da
problemática abordada percebeu ser frequentemente pontuada por especialistas, o
que estimulou mais o interesse e percepção da necessidade desse projeto de
pesquisa.
Quando focamos no estudo das práticas, foi possível enxergar o quanto elas
podem ser efetivas para os modelos de atuação dos profissionais psicólogos que
atendem na comunidade inserida em circunstâncias de usuários da saúde pública.
Para Lane, principal pensadora da PSC no Brasil, dar atenção ao contexto
econômico, histórico e social onde vivem os brasileiros, é atuar com compromisso
social na psicologia (LANE, 1984), o que demonstra o quanto a PSC pode ser
auxiliadora aos profissionais de psicologia.
Segundo Gonçalves e Portugal (2016), frequentemente a história da
psicologia social comunitária (PSC) é contada a partir de uma divisão primordial
entre um percurso norte e latino-americano, influenciados pelos pressupostos da
psiquiatria preventiva que tinham como objetivo, além de tratar doenças, também
preveni-las, e assim definiu-se que:
As intervenções, antes limitadas aos indivíduos, foram ampliadas para seu entorno também chamado comunidade - concebido como fonte dos problemas mentais e, ao
mesmo tempo, como agente potencialmente terapêutico. (GONÇALVES;
PORTUGAL, 2016)
A psicologia social comunitária visa promover canais e instrumentos de
análises para as problemáticas apresentadas aos profissionais de psicologia, onde
os trabalhos comunitários provém de necessidades e vivências do grupo usuário,
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especialmente, as demandas referentes à saúde, saneamento básico, educação; e
são realizados em grupos e na comunidade, afim de transformar o indivíduo em
sujeito (CAMPOS, 2007, p. 10).
Dentro da saúde pública, exclusivamente no Sistema Único de Saúde (SUS) é
importante falarmos que as práticas da PSC, vão “[...] ao encontro do
reconhecimento da capacidade do indivíduo e da própria comunidade de serem
responsáveis e competentes na construção de suas vidas e no processo de saúde e
doença” (SILVEIRA; DIAS, 2016). O SUS é um sistema formado pelo conjunto de
ações e serviços de saúdes prestados por órgãos e instituições federais, estaduais e
municipais, sendo um sistema de princípios que salientam a democratização,
visando serviços universais e acesso gratuito a todos (BRASIL, 2000. p. 5).
Com base nesses dados, o estudo busca esclarecer como a PSC atua dentro
do Sistema Único de Saúde (SUS), enunciar de uma forma breve sobre a criação do
SUS e da PSC no Brasil, apontar quais são as práticas dos profissionais desta área
e definir quais são as práticas que atuam no contexto do Sistema Único de Saúde
(SUS). E, partindo desses fundamentos, acredita-se que há uma grande demanda
das atividades da PSC no âmbito do SUS, visto que, ainda não foi atingido de
maneira significativa a aplicabilidade desta área na rede de saúde pública, tornandose, portanto, um setor que ainda há delimitações e necessidades. Portanto indagase: quais as práticas da psicologia social e comunitária na aplicação do SUS que
atuam de modo efetivo na comunidade?

2. METODOLOGIA
Neste estudo foi utilizado o método de pesquisa exploratória, que segundo Gil
(2002) tem como propósito prover uma maior proximidade com o tema, afim de
trazer um aprimoramento acerca da problemática abordada, sendo portanto, bem
flexível. Partindo de fonte bibliográfica, o estudo consiste na utilização de materiais
já elaborados, principalmente artigos científicos e livros (GIL, 2008), dessa forma,
foram consideradas as partes importantes e de concordância dos livros e artigos
consultados, sendo selecionados a partir de critérios como: a) apresentar em alguma
parte do texto sobre o assunto em específico; b) ter no título um ou mais dos temas
abordados; c) ter relevância para a pesquisa específica d) avaliar através dos
resumos e palavras-chaves se estão alinhados aos objetivos propostos; e) serem
verdadeiros e retirados de sites válidos; passando por esses critérios, ainda foram
organizados e selecionados os que consideramos mais essenciais para nossa
pesquisa, utilizando também o Quali Capes, que é um sistema que faz classificação
e análise de artigos publicados em periódicos, revistas e entre outros canais
científicos, acessado através do portal WebQualis.

3. DESENVOLVIMENTO
O Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado como um dos maiores
avanços das políticas públicas sociais no campo da saúde brasileira (ANDRADRE,
2001). Para compreender essa conquista é preciso falar dos movimentos sociais e
consequentemente da Constituição Federativa do Brasil de 1988, a Constituição
Cidadã. Os movimentos sociais no setor da saúde tiveram início na década de 60, e
sua luta era por uma reforma da área, debate que foi amplamente discutido na III
Conferência Nacional de Saúde (1963), mas com o golpe militar (1964) teve forte
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oposição. No final da década de 60 e início da década de 70, houve um movimento
de profissionais da saúde insatisfeitos com a situação da área que atuavam e
principalmente com a repressão da ditadura, que valorizava a medicina tradicional e
medicina comunitária e de autocuidado da saúde, com atenção primária realizada
por pessoal não-profissional, esse movimento foi chamado de Reforma Sanitária
(JUNIOR, 2016).
A partir da década de 70, até a promulgação da Constituição, aconteceu
fortes ações de movimentos sociais, como as Comunidades Eclesiais de Base,
associações de bairro, grupo estudantis, grupos sindicais, movimentos de mulheres,
entre outros, e atuaram com presença e pressão no cenário atual da época rumo a
garantia dos direitos sociais que temos hoje (NETO, 2011).
A Constituição Federativa do Brasil, promulgada em 1988, trouxe com ela, o
início oficial do Sistema Único de Saúde, o SUS. No ano anterior havia sido instituído
o Sistema Único Descentralizado de Saúde (SUDS), que foi importante para a
caminhada rumo a uma maior autonomia do Estado e descentralização da Saúde,
com continuidade a estratégias de hierarquização, regionalização e programação
das atividades do setor (COSTA e FLORES, 2015). Esse Sistema Único de Saúde,
carrega no “Único” a reunião das atividades sanitaristas e assistencialistas,
colocando fim a dicotomia existente, garantindo a unificação dos entes federados em
relação a saúde, e prevenindo que o ente federal tenha uma superposição em
relação aos demais entes (SOUZA, 2013).
Juntamente com o nascimento do Sistema Único de Saúde atua os seus
princípios e deveres, entre eles, em comum, temos os princípios doutrinários, que
são eles a universalização, equidade, integralidade, e outros de ordem
organizacional, são eles a regionalização e hierarquização; descentralização e
comando único; participação popular. Eles estão previstos nos artigos 1996 a 200 da
Constituição Federal de 1988 e na Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei
Orgânica da Saúde (LOS) e suas definições que estão a seguir:
a)
Universalidade define que a saúde é um direito de todos e, por isso, não há
restrição a seu acesso;
b)
Equidade é o princípio complementar da igualdade, significando tratar as
diferenças em busca deste princípio, ou seja, o respeito ao recebimento de ações e
serviços dentro de sua complexidade;
c)
Integralidade está relacionada com a promoção de saúde, prevenção de
riscos e assistência das pessoas, bem como recuperação delas. Busca-se a
humanização dos serviços prestados no âmbito do SUS, tendo como base o art.
198, inciso II da Constituição Federal e art. 7º, inciso II da Lei n. 8.080/90;
d)
Descentralização implica na redistribuição das responsabilidades entre as
esferas de governo e a sua regionalização, com o objetivo de buscar uma
distribuição mais racional dos recursos dentro de cada especialidade (hospitais,
UBS, PSF, ambulatórios);
e)
Hierarquização: os serviços deverão ser organizados levando-se em conta a
sua complexidade;
f)
Participação e controle social entre administradores, trabalhadores e usuários;
g)
Unidade do sistema SUS está expresso no art. 199 da Constituição Federal
e art. 7º, inciso XII da Lei n. 8.090/90.
Essas conquistas no campo da Saúde Pública propiciaram uma maior
atuação da psicologia nos movimentos e contextos sociais, e entre as linhas da
psicologia existe uma que trabalha voltada justamente a esse campo social,
comunitário: a Psicologia Social e Comunitária, e segundo Mary Jane Spink (2011,
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p.27), falar de psicologia social na saúde é “falar de compromisso com os direitos
sociais pensados numa ótica coletiva”.
3.1

A PSICOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA NO BRASIL

De acordo com Baima e Guzzo (2015, apud FREITAS, 1966; MONTERO,
2011; YAMAMOTO, 1987), o início da PSC a partir dos anos 60/70 se caracteriza no
Brasil pela crise econômica e política, e pela fundamentação formada com base nas
críticas, na iniciativa de alterar a psicologia convencional, que não apresentava uma
resposta adequada às demandas da população, trazendo um novo olhar e uma nova
forma de fazer-se psicologia, demandas essas, advindas da maior parcela da
população, ligadas principalmente às condições básicas de sobrevivência.
A crise econômica, juntamente com a instauração do regime militar em 1964,
fez com que o Brasil fosse coagido a conviver com um sistema de governo que pôs
fim a vários direitos civis, e é nesse cenário em que a psicologia foi reconhecida
como profissão (FREITAS, 1996). Partindo desse contexto, faz-se a incorporação
das práticas realizadas em comunidades carentes, buscando a melhoria da condição
de vida dos menos favorecidos, e, ao mesmo tempo deselitizavam a profissão,
aproximando-se da realidade da população e afastando dos lugares tradicionais de
trabalho (CAMPOS, 2007, p. 9).
Quando se fala em psicologia social comunitária, normalmente é referenciada
somente as comunidades carentes, favelas, população sem infraestrutura, entre
outros, mas o trabalho do profissional de PSC é muito mais abrangente, usufrui da
base teórica da Psicologia Social, focando em trabalhos grupais para a inserção do
indivíduo na comunidade, a transformação do indivíduo em sujeito e contribuindo
também para o desenvolvimento da “[...] formação da consciência crítica e para a
construção de uma identidade social e individual orientadas por preceitos eticamente
humanos” (FREITAS, 1996).
3.2 PRÁTICAS DA PSICOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
Em meados das décadas de 80 e 90 as políticas sociais, públicas e
afirmativas demandaram de programas comunitários voltados as necessidades da
população, e é nesse contexto que diferentes programas de governo passaram a
reconhecer a importância das ações políticas sociais voltadas ao atendimento da
população, como consequência a PSC passou a ter mais visibilidade e um peso
relativamente mais importante dentro da história da psicologia (QUINTAL, 2016).
Portanto, podemos nos perguntar, quais são as práticas da PSC? Como
funciona? Como o próprio nome já diz, o objeto de estudo e práticas desta área
desenvolvem-se em torno da comunidade em si, em prol da melhoria individual, de
grupos, de pequenas e grandes comunidades. Segundo Quintal (2016) é possível
apontar aspectos do início da atuação da PSC que ainda se mantém nos dias atuais,
mas podem apresentar-se de maneiras diferentes devido as condições históricas
sociais do momento, quase como “bases” de princípios para a realização das
atividades desta área, que evidenciam pontos como:
a) papel social e compromisso com as populações, havendo a manutenção de uma
oposição aos paradigmas tradicionais da psicologia que defendiam uma visão
individualista dos fenômenos estudados, b) impacto que o trabalho comunitário gera
nas relações e contextos comunitários, sendo relevante fazer uma reflexão a
respeito dos aspectos político-ideológicos subjacentes às indagações sobre a
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serviço de quê e de quem estaria o trabalhado realizado, c) implementação de uma
prática não elitista, preservando uma relação horizontal e de abertura à condição
real da população o que significaria adotar estratégias participativas e colaborativas,
d) valorização do fenômeno comunitário em sua dimensão psicossocial, o que
significaria adotar a categoria comunidade como central, e) recuperação a memória
histórica das comunidades, fazendo da história individual e coletiva o conteúdo
político dos projetos, f) meta nos processos de conscientização e participação,
considerando-os como categorias centrais no trabalho comunitário, o que significaria
colocá-los como conteúdo e estratégia dos projetos de transformação social, g)
relação horizontal e dialógica, contribuindo para a politização da vida cotidiana
através da educação conscientizadora na perspectiva freiriana e da pesquisa
participante (QUINTAL, 2016).
Podemos ainda nos indagar, para a aplicação dessas práticas seria
necessária uma formação? Qualquer psicólogo pode atuar nessa área? De acordo
com Freitas (2015) há seis necessidades indispensáveis para a formação de um
profissional que visa trabalhar nesse campo, tais seriam: 1) dimensão
epistemológica, 2) enquadre teórico central, 3) alianças e projetos políticos, 4)
desnaturalização e “psicológico” no comunitário, 5) dinâmica das relações e 6)
avaliação e impactos, necessidades estas, que possibilitam a compreensão de três
pontos: “os compromissos estabelecidos pelos agentes comunitários (internos e
externos), os resultados produzidos pela intervenção comunitária, e os diferentes
níveis de participação nas atividades realizadas” (FREITAS, 2015).
É fundamental os profissionais (psicólogos) buscarem essa formação, pois
necessitam conhecer, entender e saber sobre a realidade da comunidade não
somente sob sua observação, mas sim com material teórico orientado, pois temos
duas perspectivas de vivência, de um lado temos o psicólogo com seus
conhecimentos, princípios, formação e sua visão sobre mundo e do outro temos a
comunidade, com saberes, crenças, características próprias e inserida em um
contexto-histórico diferente (FREITAS,1998).
Segundo Campos (2007, p. 10) as práticas ou intervenções da PSC destinamse além de problemas sociais, necessidades da população, vivências do grupo
usuário, também à saneamento básico, saúde e educação, podemos afirmar que o
que marca a prática e produção teórica é o “desenvolvimento da consciência crítica,
da ética da solidariedade e de práticas cooperativas autogestionárias a partir da
análise dos problemas cotidianos da comunidade” (CAMPOS, 2007, p.10). Portanto,
sabendo-se que a PSC atua em vários campos, pensando exclusivamente no SUS,
quais seriam as contribuições, as atividades e a relação que ela estabelece com
esse setor?
3.3 PSICOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA NO SUS
As atividades da PSC no SUS ainda estão em construção, e essa questão
está diretamente ligada à formação dos psicólogos, que segundo Dimenstein (1998)
seguem longe de preparar o futuro profissional para essa atuação em especifico, e
para melhor compreensão das atividades e a relação da PSC no SUS é preciso
esclarecer como funciona os setores de atuação.
O Sistema Único de Saúde está dividido em três níveis de atenção: o terciário
(que envolve procedimentos de alta complexidade, tecnologia e custo) com os
hospitais, pronto atendimentos, maternidades, com serviços de urgência e
emergência; o nível secundário (que visam atender agravos à saúde que demandem
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profissionais especialistas ou recursos mais avançados que o nível primário) com as
unidades de referência; e o nível primário que envolve os procedimentos que
necessitam de menos equipamentos e tecnologia, com as Unidades Básicas
tradicionais e Estratégias Saúde da Família (BRASIL, 2015).
No nível primário, é onde estão os procedimentos de maior contato com a
comunidade, como na Atenção Básica, que atuam a Estratégia de Saúde da Família
(ESF), Programa de Saúde da Família (PACS), o Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF) e o Agente Comunitário da Saúde (ACS), esses programas seguem
a configuração da política de reestruturação do Programa Saúde da Família (PSF),
hoje Estratégia de Saúde da Família (ESF), cuja responsabilidade central é atuar e
reforçar nove diretrizes na atenção à saúde: a interdisciplinaridade; a
intersetorialidade; a educação popular; o território; a integralidade; o controle social;
a educação permanente em saúde; e a promoção da saúde e a humanização
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).
Campos e Guarido (2007) afirmam que a maioria dos psicólogos, mesmo com
a possibilidade de ações como as atividades em grupo, visitas domiciliares ou
oficinas, continuam preferindo os atendimentos clínicos individuais, nos moldes dos
consultórios particulares. A eficiência de tais práticas não está no mérito da
discussão, mas sim se essas abordagens suprem a necessidade da população no
contexto da saúde pública, que abrange além de uma classe especifica, com
usuários em sua maior parte de renda baixa e necessidades maiores que a
abordagem clinica individualista, focadas em processos saúde e doença, levantando
questões que para Guareschi (1996) são conceitos fundamentais na PSC, como as
relações sociais, comunitárias e as de dominação.
Um dos mais significativos méritos dos fundamentos da Psicologia
comunitária, que atua diretamente na direção dessas questões da saúde pública,
não é a relação saúde e doença, prevenção e tratamento, mas sim, segundo Góis
(1993), a construção do indivíduo como sujeito de direitos, fortemente envolvido com
a sua realidade social, e ligado ao contexto onde mora.
Freitas, Spink e Medrado defendem que “O sucesso dos trabalhos
comunitários depende do significado que tais trabalhos representam para aquela
população, por isso há necessidade da participação ativa da população em todo o
processo interventivo, considerando toda sua complexidade e dinamicidade
Essa imprescindibilidade de tornar o sujeito autor da própria história que a
PSC defende, caminha juntamente com a conscientização. Demandas
extremamente necessárias nas comunidades brasileiras e consequentemente na
saúde pública, marcada pela grande maioria da população, refém da desigualdade
social, em que o direito de pronunciar a própria palavra lhe é constantemente
negado, ou permitido na forma de um imenso favor (FREIRE,1981).
O trabalho do psicólogo comunitário é uma ação política e social, e a
psicologia social e comunitária tem a didática e as práticas para atuar nesse
contexto da saúde pública brasileira, auxiliando não apenas os profissionais
psicólogos, mas também os agentes comunitários e a todos os usuários do SUS que
se disponham a permitir essas ações e práticas.
4. CONCLUSÃO
Quando se iniciou o trabalho de pesquisa constatou-se que no campo da
psicologia, a PSC pautada no compromisso social era a que mais ia em direção as
necessidades da área da saúde pública, especificamente no campo do Sistema
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Único de Saúde (SUS). O presente estudo percebeu a necessidade de pesquisar
sobre as práticas dessa abordagem da psicologia num campo tão fértil que é o das
políticas públicas no setor da saúde, e a importância de verificar a aplicabilidade das
atividades da PSC no SUS.
Diante disso, a pesquisa teve como objetivo geral apontar quais são as
práticas dos profissionais da PSC e definir quais são as que atuam no contexto do
Sistema Único de Saúde (SUS). Verifica-se que o objetivo geral foi parcialmente
respondido, pois percebeu-se uma necessidade de uma pesquisa mais ampla, como
por exemplo a pesquisa de campo, que conta com uma metodologia mais flexível e
de fácil acesso a maiores informações acerca do assunto específico, essa demanda
de definir quais praticas atuam no SUS, mas que por conta da pandemia vigente,
não foi possível. Assim considera-se, mesmo com as limitações, que no quesito de
informações teóricas sobre as práticas da PSC e o que elas significam, foram
atendidas.
Sobre os objetivos específicos, almejavam abordar sobre uma breve
descrição do SUS e a PSC no Brasil; identificar quais as práticas dos profissionais
da PSC e esclarecer como esta atua dentro do SUS, como foi uma pesquisa de
cunho exploratório, acreditamos que todas as indagações foram atendidas, mesmo
de um modo mais simbólico.
Partiu-se da hipótese de que há uma grande demanda das atividades da PSC
no âmbito do SUS, visto que ainda não foi atingido de maneira significativa a
aplicabilidade desta área na rede de saúde pública, tornando-se, portanto, um setor
que ainda há delimitações e necessidades, durante a pesquisa verificou-se que há
um pleito de profissionais mais focados nessas práticas da PSC, mas, por conta da
formação que ainda grande parte é direcionada a clínica num contexto de
consultório particular, verificamos então, que há sim um desfalque significativo nesse
campo da psicologia, confirmando a hipótese inicial.
O problema de pesquisa era responder quais são as práticas da psicologia
social e comunitária na aplicação do SUS que atuam de modo efetivo na
comunidade, e foi respondida parcialmente, pois, aos estudos e pesquisas que
encontramos, entende-se que a PSC tem uma abordagem eficiente para atuar de
modo satisfatório na comunidade no âmbito do SUS, mas como já foi mencionado,
precisaria ser levantando uma pesquisa em campo para sabermos se realmente
acontece com essa eficiência na realidade dos setores.
Foi utilizado na pesquisa o método de pesquisa exploratória, que para Gil
(2002) tem como proposito prover uma maior proximidade com o tema. Diante da
metodologia proposta percebe-se que o trabalho poderia ter sido realizado com uma
pesquisa mais ampla, com a ida a campo para levantamento, voltada para uma
quantidade suficiente de pessoas para a possível pesquisa escolhida, possibilitando
uma análise mais apurada sobre as práticas que atuam de modo efetivo na
comunidade usuária do SUS, já que no presente trabalho por conta de limitação
geográfica, de tempo e pela atual pandemia, não foi possível executar essas
demandas.
Portanto, a pesquisa conclui que atendeu –se as necessidades propostas
pela pesquisa dentro do limite colocado, reconhecendo que a PSC de fato deve ter
mais visibilidade e uma maior dimensão dentro da saúde pública, visto que é de
extrema importância a sua aplicabilidade tanto em atendimentos “individuais” quanto
na comunidade em si, e reforçando também, a construção do profissional da PSC,
que se especializa e se fazem aptos para atuarem em um campo que muitas vezes
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é de difícil acesso, considerando que os trabalhos são praticamente quase todos
voltados a população de baixa infraestrutura.
Recomenda-se para aqueles que tem interesse no assunto, que ao pesquisar,
busque desenvolver uma pesquisa mais aprofundada sobre as práticas da PSC na
comunidade usuária do SUS, que busquem informações complementares mais
atuais e tragam a possibilidade de uma análise mais abrangente dentro da
metodologia escolhida.
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SUICIDIO NA ADOLESCENCIA: OS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS EXISTENTES SÃO EFICAZES PARA
REDUÇÃO DO INDICE
Letícia Carriel dos Santos Cardoso1 Juliana de Oliveira da Silva Lemes2 Rafaela
Rodrigues de Melo Santos³ Romualdo José Rodrigues Cordel4

RESUMO
O presente trabalho é apresentado abordando o tema do suicídio na adolescência,
assunto que tem estado em evidência devido ao aumento de suicídio nesse público.
Para profundar o entendimento sobre o assunto, buscou-se identificar quais
programas governamentais existem de prevenção ao tema e qual é a eficácia. Para
se chegar ao resultado foi realizada pesquisas bibliográficas de fontes especificas
sobre o assunto, de forma que foi possível responder aos objetivos estipulados para
este trabalho, sendo possível concluir que os programas existentes ainda são
poucos conhecidos e divulgados, por isso esse trabalho deverá contribuir para o
conhecimento do leitor e auxílio sobre as questões que permeiam esse tema que é
tão importante, mas ainda cheio de tabus.
Palavra Chave: suicídio; adolescência; programas.

ABSTRACT
The present study aims to address the theme of suicide in adolescence, a subject
that has been in evidence due to the increase in suicide in this public. To deepen our
understanding of the subject, we sought to identify which governmental programs
exist to prevent the theme and how effective they are. To reach the result,
bibliographical research was carried out from specific sources on the subject, so that
it was possible to respond to the objectives stipulated for this work, being possible to
conclude that the existing programs are still few known and disseminated, so this
work should contribute to the reader's knowledge and help on the questions that
permeate this theme that is so important , but still full of taboos.
Key-words: suicide; adolescence; programs.

1. INTRODUÇÃO
Todos os dias nos deparamos com o aumento de suicídios entre
adolescentes, com isso, iniciamos várias reflexões sobre os motivo e fatores
predominantes que os levam a tomar esta decisão. Segundo o Ministério da Saúde
(apud Felix, 2019) tem aumentado o número de suicídio entre jovens de 15 a 29
anos de ambos os sexos, de escolaridades diversas e em todas as camadas
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sociais. No campo feminino o suicídio só perde por morte em complicações na
gravidez e para os meninos morte por problemas com drogas.
Com base nos dados recebidos todos os dias, iniciamos uma análise para
entender se existe apenas um fato específico ou são vários acontecimentos
acumulativos capazes de gerar esta atitude devastadora para sanar o sofrimento.
Destaca-se que o comportamento suicida ocorre, muitas vezes, como
reflexo de conflitos internos, sentimentos de depressão e ansiedade que
acompanham a profunda reorganização física, psíquica e social que ocorre
na adolescência” (Baggio; Palazzo; Aerts, 2009).

Conforme publicação da Legislação Federal do Brasil (LEI Nº 13.819, de 26
de Abril de 2019) temos no Brasil uma lei nacional constituída em 1998 e
reformulada em 2019 chamada Política Nacional de Prevenção da Automutilação e
do Suicídio, que tem como estratégia permanente que o poder público promova a
prevenção desses eventos e tratamento dos condicionantes a eles associados.
Atualmente temos a campanha Setembro Amarelo, onde promove a prevenção ao
suicídio com destaque ao CVV – Centro de Valorização da Vida, uma entidade
que se encarrega de fornecer apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo
de forma voluntária e gratuita para pessoas que sintam necessidade de conversar,
sob total sigilo pelo telefone 188.
O presente artigo tem como objetivo geral analisar a eficácia dos programas
criados pelo governo referente a prevenção de suicídio de adolescentes. Para
realizar essa análise, será pesquisado quais programas existem, qual abrangência
nacional desses programas e a eficácia. Esta pesquisa se justifica por contribuir
para o conhecimento dos leitores sobre os programas governamentais destinados
para o tema suicídio na adolescência, sua abrangência e eficácia.
2. METODOLOGIA
Para fundamentar este estudo, utilizamos a pesquisa bibliográfica, para
apresentar os programas governamentais para prevenção ao suicídio, com ênfase
em adolescentes.
Através dos dados levantados, fizemos a análise qualitativa, para entender
qual é a abrangência nacional desses programas entre os adolescentes e a
comunidade em geral e, então, analisar qual a eficácia dos mesmos programas
atualmente.
3. DESENVOLVIMENTO
Olhando de forma histórica é observado que o suicídio está presente em
todas épocas, e por diversos motivos, seja para agradar aos reis, como forma de
punição ou alivio de uma dor, medo de perder a liberdade como por exemplo o fato
histórico da Cleopata. Muito se fala sobre esse tema em diversas vertentes,
podendo se dizer que as pessoas vivem buscando socializar, mas isso em demasia
ou em falta pode ser um fator importante para que o indivíduo tome a decisão de
tirar a própria via.
Para o psiquiatra brasileiro Roosevelt Cassorla a ação suicida é a ponta do
iceberg de uma cadeia de condutas e fantasias. No livro “Do suicídio: estudos
brasileiros”, ele garante:
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Fenômeno acontece como ápice de uma série de circunstâncias que vão se
acastelando na biografia da pessoa, em que se agrupam desde fatores
constitucionais até fatores ambientais, culturais, biológicos, psicológicos,
etc. Tudo isso dá nome a “causa” é, comumente, a ligação final desta
cadeia (CASSORLA, 1998, p. 20).

Algumas barreiras atrapalham a ação preventiva do suicídio e contribuíram
para a marca social, sigilo, carência de conhecimento acerca do assunto e
dificuldade em procurar auxílio. Estes são fatores colaboradores para o retraimento
dos indivíduos com ideação fixa para o suicídio causa ao sujeito o sentir culpa e a
vergonha da família. Em inúmeras culturas a pessoa é tida como pecadora,
vergonhosa, fraca, egoísta ou manipuladora, e isso contribui para o silêncio e para o
retraimento de indivíduos que possuem a ideia constante de suicídio (KUTCHER e
CHEHIL, 2007).
As causas que mais levam essas pessoas a cometerem o suicídio são
motivadas tanto por questões predisponentes como por questões precipitantes ao
ambiente, em que se está inserido, que pode influenciar tanto por “gênero como a
faixa etária” (BOTEGA, 2014).
E segundo a Organização Mundial da Saúde (World Health Organization WHO, 2010), o suicídio constitui-se, atualmente, em um problema de saúde pública
mundial, pois está, em muitos países, é a segunda principal causa de morte entre
indivíduos de 10 a 24 anos.
3.1 FATORES DE RISCO DO SUÍCIDIO NA ADOLESCENCIA
Para muitos jovens a adolescência é um período de muita insegurança e
indefinições ou incompreensões. Questões que surgem e que muitas vezes os
familiares não conseguem dar o suporte necessário ou a compreensão necessária,
acaba sendo nesse momento em que jovem por pensar que não tem opções de
ajuda acabam tirando a própria vida. Braga e Dell’Aglio (2013), discute a respeito de
riscos do suicídio na fase da adolescência, dentre elas pesquisas epidemiológicas
entre jovens que cometem suicídio. Já para Kuczynski (2014), o suicídio torna-se
cada vez mais preocupante quando passa a ser atribuído a crianças e
adolescentes, em que estes passaram a ser protagonistas desse cenário, a autora
traz que o “Bullying” tornou-se uma das causas de suicídio frequente na vida desses
adolescentes, sendo ele sofrido na escola, nas rodas de brincadeiras, na rua e em
muitos outros lugares.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2010), a
vulnerabilidade associada à doença mental, à depressão, a desordens relacionadas
ao álcool (alcoolismo), ao abuso, à violência, a perdas, à história de tentativa de
suicídio, bem como à “bagagem” cultural e social representam os maiores fatores
de risco ao suicídio.
3.2 PROGRAMAS SOCIAIS DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO
Segundo o Ministério da Saúde, 2013 “o suicídio é um fenômeno complexo,
multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar indivíduos de
diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de
gênero. Mas o suicídio pode ser prevenido! Saber reconhecer os sinais de alerta em
si mesmo ou em alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais importante
passo”. Atualmente vem sendo utilizada como meio de prevenção ao suicídio a
campanha Setembro Amarelo, que foi inspirada no Dia Mundial de Prevenção do
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Suicídio, criado em 2003 pela International Association for Suicide Prevention IASP, em parceria com a Organização Mundial da Saúde e a Federação Mundial de
Saúde Mental, escolhendo o dia 10 de setembro para representar o dia mundial de
conscientização e ações para prevenir o suicídio, com a realizações de várias
atividades em todo o mundo (CARVALHO, 2017).
No Brasil, um dos programas sociais que está presente no setembro Amarelo
é o CVV – Centro de Valorização da Vida, criado em 1962, em São Paulo, é uma
associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade
Pública Federal, desde 1973. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do
suicídio, atendimento sob total sigilo pelo telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos
os dias. A linha 188 começou a funcionar no Rio Grande do Sul e, em setembro de
2017, iniciou sua expansão para todo o Brasil, com a integração de todos os
estados. (CVV – Centro de Valorização da Vida, 2020).
Além dos atendimentos, o CVV mantém, em todo o país, O CVV
Comunidade, um programa com o intuito de apoiar as pessoas com necessidade de
ajuda emocional e em locais e situações de risco, buscando ajudar os indivíduos a
lidar com as realidades cotidianas e inesperadas em qualquer lugar da comunidade.
A pessoas tem a oportunidade de participar das atividades e desenvolver o
autoconhecimento, despertar o sentimento de solidariedade e, futuramente, se
desejarem, podem se capacitar para se tornarem voluntárias. Segundo o CVV, o
programa foi criado como uma forma de atingir o maior número possível de
pessoas, contribuindo com o amadurecimento emocional e os relacionamentos
interpessoais, desta forma, prevenindo o Suicídio.
Mesmo com as campanhas e programas de prevenção ao suicídio que temos
atualmente, o suicídio ainda está entre as principais causas de morte entre
adolescentes segundo o Ministério da Saúde, portanto, questionamos, é suficiente
apenas uma campanha no ano de prevenção ao suicídio? Não seria mais eficaz se
existissem campanhas frequentes durante todo o ano? O CVV está disponível 24
horas por dia, mas todas as pessoas possuem conhecimento?
Segundo Carvalho (2017) a oferta de mais informações produziria não
apenas uma demanda por serviços especializados, mas um grande aumento na
demanda, que por certo já existe, mas ainda tímido e reprimido. Diante da situação
em que se encontra a saúde no Brasil, especialmente a saúde mental, que
consequências a população poderia sofrer? E o que faríamos com este
descompasso entre aumento da demanda e falta de serviços para atendê-la?
Portanto, enquanto houver as circunstâncias já citadas referente a falta de
serviços indisponíveis em nossa saúde, podemos concordar com Carvalho (2017)
ao dizer que:
“Uma Campanha da importância e porte do setembro Amarelo, não se
resume apenas a pintar de amarelo ou iluminar praças e monumentos, mas
de conscientizar a sociedade sobre este grave problema e, sobretudo,
absorver a demanda que será gerada nos meses seguintes”.

Segundo o Ministério da Saúde, uma forma de ajudar a prevenir ainda mais o
suicídio, é a importância da família e amigos próximos ficarem atentos, pois, um
indivíduo em sofrimento e com comportamento suicida, pode dar certos sinais,
sobretudo se muitos desses sinais se manifestam ao mesmo tempo como por
exemplo: O aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou de
manifestações verbais durante pelo menos duas semanas, preocupação com sua
própria morte ou falta de esperança, expressão de ideias ou de intenções suicidas,
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isolamento, entre outros fatores (perda de emprego, discriminação por orientação
sexual e identidade de gênero, agressões psicológicas ou físicas, sofrimento no
trabalho, conflitos familiares, perdas, doenças crônicas, dolorosas ou
incapacitantes.)
4. CONCLUSÃO
Com base nos dados descritos nesta pesquisa, concluímos que as causas
para ocorrência do suicídio em adolescentes podem ser diversas, muitas vezes não
é cometido apenas por um fato específico, geralmente são diferentes variáveis que
acabam agindo de forma acumulativa sobre o indivíduo, tornando difícil o
enfrentamento das situações em que o adolescente se encontra. Segundo Ribeiro
et al (2018, p 2822) “o suicídio é fruto da pressão ordenadora que a coesão social
exerce sobre os indivíduos”.
No cenário atual em que o suicídio vem sendo uma das principais causas de
morte de adolescentes, os programas de prevenção ao suicídio utilizados
atualmente são minoria ou então sofrem grande carência de divulgação
comparados a demanda existente, visto que o suicídio entre adolescentes continua
a tomar grandes proporções.
Desta forma, percebemos para que os programas se tornem mais eficazes,
seria necessário disponibilizar para a sociedade uma divulgação frequente durante
o ano inteiro, em diversos meios de comunicação para que todos tenham o devido
acesso e informação sobre os programas. Porém, conforme Carvalho (2017) o
aumento da divulgação e informação, consequentemente aumentaria o número de
pessoas envolvidas em prol destes programas, como voluntários e profissionais
especializados na área de saúde mental.
Portanto, a partir das informações obtidas, concluímos que os programas
continuam sendo trabalhados de forma mais restrita e cautelosa devido as
dificuldades encontradas caso fossem mais expostos, logo seriam mais eficazes.
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O AUMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: MULHERES NA
PANDEMIA
Silvana de Fátima Vicente1 Fernanda Soares Pereira²

RESUMO
Esta pesquisa aborda as formas de violência doméstica contra as mulheres, e o
aumento do número de casos de denúncia durante a pandemia em comparação aos
anos anteriores. Este estudo tem caráter qualitativo e exploratório, e utilizou a
pesquisa bibliográfica nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico e PePsic. A
pesquisa tem como objetivo demonstrar como a pandemia e o isolamento social têm
agravado as ocorrências de violência doméstica contra as mulheres. Para isto,
pretende-se compreender o perfil das vitimas e agressores e as formas de combater
as ocorrências desse tipo através da reabilitação de quem agride.
Palavras-chave: Pandemia; Violência doméstica; Violência contra mulheres.
ABSTRACT
This research addresses the forms of domestic violence against women, and the
increase in the number of reporting cases during the pandemic compared to previous
years. This study has a qualitative and exploratory character, and used bibliographic
research in the Scielo, Google Acadêmico and PePsic databases. The research aims
to demonstrate how the pandemic and social isolation have aggravated the
occurrences of domestic violence against women. For this, it is intended to
understand the profile of victims and aggressors and the ways to combat such
occurrences through the rehabilitation of those who attack.
Key-words: Pandemic; Domestic violence; Violence against women.
1. INTRODUÇÃO
No dia 11 de março de 2020, Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização
Mundial da Saúde (OMS), declarou que a organização considerou o COVID-19,
como uma pandemia, tendo em visa o nível de contaminação pelo mundo. Segundo
o Ministério da Saúde: A COVID- 19 é uma doença causada pelo coronavírus SARSCOV – 2, com quadros infecciosos e respiratórios graves e que pode ser transmitido
no contato com pessoas ou recipientes infectados (BRASIL, 2020). Com o passar do
tempo, o vírus se proliferou em larga escala aumentando o número de mortes
aumentou constantemente, e medidas precisaram ser tomadas. A organização
Mundial da Saúde reforçou o isolamento social era a melhor alternativa para conter a
propagação do vírus. Segundo o diretor de emergências da OMS Michael Ryan: “No
1
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momento, restrições à circulação são única forma que governos têm pra conter a
propagação do vírus” (OMS, 2020).
Com a paralisação de algumas atividades, como, trabalho, escola, os
membros de uma família passaram mais tempos juntos, cada dinâmica familiar lidou
com esta situação de uma forma, no entanto, todas tiveram que reaprender a se
relacionar. Dentro desta nova dinâmica familiar, para muitos, a medida protetiva de
isolamento social orientada pela OMS, representou segurança e ainda,
estreitamento dos vínculos afeitos, enquanto que para outras o refúgio doméstico se
apresentou como uma realidade cruel, distante de promover segurança para saúde
física e mental. Lares que possuíam membros violentos, ou aqueles que passaram a
ter, tiveram suas relações intensificadas nesse período de proximidade forçada.
Segundo (Machado; Gonçalves, 2003) o isolamento, seja ele social, geográfico,
físico ou afetivo é um dos fatores que contribuem para a violência. As principais
motivações para a violência são: crenças e atitudes, as situações de stress, a
frustração, o alcoolismo ou a toxicodependência, a personalidade sádica, as
perturbações mentais ou físicas e as vivências infantis de agressão ou de violência
parental. (Monteiro, 2000; Miller, 1990; Margolin, 1998; Walker, 1994).
Segundo Galvão (2019), a violência doméstica não se limita as agressões
impostas às mulheres, embora a maior parte das agressões registradas seja voltada
a esse público. É todo o tipo de violência que ocorra dentro do âmbito
familiar/comunitário, onde esse convívio seja marcado por negligências, omissões
e/ou agressões, de forma física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial e todas as
definições que cada uma desses tópicos da violência represente. A violência
doméstica e familiar pode ocorrer independente de parentesco, ou seja, ela pode vir
de diferentes meios, de diferentes pessoas em diferentes padrões econômicos, e
muitas vezes de forma combinada, onde um padrão violento não acontece
isoladamente, ele sempre vem acompanhado de outras ações agressivas e
punitivas. Os grupos mais vulneráveis são mulheres, crianças e idosos.
De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, a
violência doméstica e familiar contra a mulher é configurada como qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial. E não deve ser tratada como um
acontecimento natural do dia-a-dia. No entanto, constantemente são noticiados
casos de agressões e até mesmo feminicídios, mas nem sempre é possível
identificar situações de abuso. Muitas mulheres deixam de denunciar seus
agressores na esperança de que eles mudem ou até mesmo por medo de
represálias. A violência muitas vezes se apresenta de forma silenciosa e discreta,
muitas pessoas não tomam conhecimento da agressão sofrida pela mulher, o
agressor na maioria das vezes não se revela como agressor, ele se revela como um
homem comum, pai de família, bom vizinho, mas que dentro de sua casa, junto a
sua família, com sua esposa é capaz das mais diversas formas de violência.
Segundo a Lei Maria da Penha, nº 11.340/2006, que resguarda os direitos e
integridade da mulher independente de sua idade, prevê como um acontecimento
advindo de relações íntimas de afeto, independente do perfil do agressor, podendo
ele estar ligado a uma relação amorosa ou não (BRASIL, 2006).
2. PROBLEMA DE PESQUISA
Se por um lado o isolamento social é algo necessário, e que deve ser adotado
como uma das melhores formas de cuidados de prevenção contra o coronavírus, por
outro lado, até que ponto estar em casa pode trazer segurança de fato? A partir
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desse questionamento, esta pesquisa tem como objetivo geral demonstrar o
aumento da violência doméstica contra a mulher durante a pandemia. Os objetivos
específicos são:
a) Compreender o perfil das vítimas de violência doméstica;
b) Evidenciar o perfil dos agressores;
c) Entender a necessidade de trabalhar a reabilitação dos agressores.
3. REFERENCIAL TEÓRICO
De acordo com Guelles (1997) a violência sobre o companheiro pode causar
danos físicos, emocional ou psicológico, sendo que o psicológico pode ser o mais
danoso. Chauí (1985) define a violência como uma ação que transforma diferenças
em desigualdades com o intuito de explorar e oprimir. Ainda segundo a autora há
uma ideologia que defende a condição da mulher como sendo inferior a condição do
homem.
A ação violenta trata o ser dominado como “objeto” e não como “sujeito” o
qual é silenciado se tornando passivo. Nesse sentido, o dominado perde
sua autonomia, ou seja, sua liberdade, entendida como “capacidade de
autodeterminação para pensar, querer, sentir e agir”. Chauí (1985).

Os papéis exercidos por homens e mulheres sempre se distribuíram de
maneira distinta na história da humanidade. Ao longo a sociedade viveu um sistema
patriarcal onde o homem era visto como ser forte, provedor do lar, que cuidava da
família e dava-lhes o sustento, enquanto que a mulher era o ser frágil, responsável
pelos afazeres domésticos, responsável por cuidar do bem estar da família, marido e
filhos. Desde muito cedo era preparada para o casamento, onde uma vez estando
casada deveria servir ao marido, sendo obediente a ele assim como seus filhos. De
acordo com Matos (2001) o domínio do homem sobre a mulher é algo histórico. Para
buscar compreender a violência praticada contra a mulher, deve-se levar em conta o
contexto social e religioso em que estão inseridos, agressor e vítima. A dependência
financeira, as cobranças sociais e religiosas, fazia da mulher prisioneira de seus
princípios, pois era educada para ser submissa pertencente ao homem, logo este
era educado para ser seu dono. O machismo é algo inserido em nossa cultura há
muito tempo. Ao longo dos anos foi exigida do homem uma postura mais severa,
enérgica, enquanto que à mulher cabia a docilidade e resiliência. Ao homem não era
permitido chorar, chorar era visto como coisa de mulher, as próprias mães diziam
isso aos seus filhos. Homens que demonstravam seus sentimentos ou que
respeitavam a opinião de suas esposas, deixando-as ter voz ativa dentro de casa,
eram vistos como fracos por sua família, amigos e até mesmo por outras mulheres.
A criação dos filhos se dividia entre a amabilidade da mãe e a firmeza do pai. A
sociedade em sua maioria cobra do homem uma postura mais severa do homem em
relação aos demais, sendo vista de maneira negativa quando não atende a conduta
esperada, como em certas culturas em que a honra do homem é “lavado com
sangue” em caso de adultério por parte das mulheres (Vicente, 2002; Scott, 2000).
Por muito tempo o homem podia aplicar castigos em sua esposa, de ordem
verbal ou física, esse comportamento era natural para a sociedade. O Brasil Colonial
era regido pelas Ordenações Filipinas, um código legal que se aplicava a Portugal e
seus territórios. Esse código assegurava ao marido o direito de matar a mulher
flagrada em adultério (apud PIERANGELLI, 1980, p.33).
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Muitas mulheres, submersas nesse modelo de se relacionar imposto,
também viam os comportamentos agressivos como algo normal e necessário. Não
havia denúncias e punições. A violência contra a mulher tem se delineado ao longo
do tempo conforme o contexto, a organização social, as influências econômicas,
religiosas de cada cultura, apresentando-se sobre diferentes formas, cada vez mais
complexas e ao mesmo tempo mais fragmentadas e articuladas (Minayo e Souza,
2003).
Matos (2001) ressalta que as questões de violência conjugal passaram a ser
discutidas a partir de movimentos feministas, nos anos 60 nos E.U.A., que exigiam
que o Estado intervisse em questões dessa natureza, levando as mulheres a não
mais aceitar situações de abuso. Butler destaca o poder desigual que influencia de
uma sociedade heteronormativa pode exercer sobre as mulheres:
“a noção binária de masculino/feminino constitui não só a estrutura
exclusiva em que essa especificidade pode ser reconhecida, mas de todo
modo a “especificidade” do feminino é mais uma vez totalmente
descontextualizada, analítica e politicamente separada da constituição de
classe, raça, etnia, e outros eixos de relações de poder, os quais tanto
constituem a “identidade” como tornam equívoca a noção singular de
identidade [...] E a tarefa é justamente formular, no interior dessa estrutura
constituída, uma crítica às categorias de identidade que as estruturas
jurídicas contemporâneas engendram, naturalizam e imobilizam [...] Talvez
exista, na presente conjuntura político-cultural, [...] uma oportunidade de
refletir a partir de uma perspectiva feminista sobre a exigência de se
construir um sujeito do feminismo” (Butler, 2010: 21 - 22).

Walker (1979), afirma que os maus tratos às mulheres fazem parte de um
ciclo, isso explica porque as vítimas têm dificuldades em sair da situação de
violência em que vivem. Estudos revelam que a violência parental sofrida na infância
pode aumentar as chances desse tipo de violência se repetir na vida adulta (GilesSims, 1998). Pimentel (2000) afirma que desde o inicio dos tempos a mulher ocupou
um lugar de submissão ao homem, primeiro sendo submissa à autoridade do pai e
depois à do marido [...] os dominantes procuram manter essa posição, mas, ainda
assim, é possível se perguntar: por que não é mais desejado viver em termos de
igualdade uns com os outros? Por que algumas vidas são consideradas importantes
e outras não? Judith Butler (2017).
4. METODOLOGIA
Para a elaboração deste estudo, realizou-se pesquisa bibliográfica, de
abordagem qualitativa e exploratória, através de livros e plataformas científicas,
como: Scielo (Scientific Eletronic Library), Pepsic e Google Escolar. De acordo com
Cervo (1996) a pesquisa bibliográfica, constitui geralmente o primeiro passo de
qualquer pesquisa científica, possibilitando acesso ao pensamento de outros autores
para aquele determinado assunto. Para Gil (1999) a abordagem qualitativa, propicia
o aprofundamento da investigação das questões relacionadas ao fenômeno a ser
estudado enquanto que a abordagem exploratória tem como objetivo proporcionar
maior familiaridade com o problema. A maioria das pesquisas acadêmicas num
primeiro momento são exploratórias, pois essa é uma etapa preparatória para outros
tipos de pesquisas mais amplas. A escolha do material se deu seguindo os
seguintes critérios: 1) Procura de artigos com temas relacionados à violência
doméstica, violência contra a mulher, perfil das mulheres que sofrem violência
doméstica, perfil dos agressores que praticam a violência doméstica, denúncias de
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violência doméstica no período da pandemia; 2) Separações de artigos pertinentes
com o assunto, foram selecionados 11 artigos e posteriormente, escolhidos 8 desses
artigos que cumpriam os objetivos de busca de forma satisfatória ao que se destina
essa pesquisa; 3) Foram dispensados os artigos que de alguma maneira não
cumprissem os objetivos de busca para a pesquisa; 4) Busca por autores que tratem
do assunto, violência doméstica; 5) Seleção dos autores a serem estudados para a
realização desse trabalho; 6) Leitura aprofundada dos artigos escolhidos e dos
autores selecionados; 7) Resumo sobre o assunto a ser tratado no trabalho.
5. DESENVOLVIMENTO
É de grande importância o engajamento governamental nas denúncias de
violência e abuso, contudo na fala de Maria da Penha (2013) a melhor forma de
conter a violência contra a mulher, ainda é o empoderamento feminino, o
esclarecimento, e a conscientização social. Maria da Penha, a mesma que nomeia a
lei que protege as mulheres em situação de risco, lidera e mantém um projeto de
acolhimento às mulheres que assim como ela foram vítimas de violência doméstica.
O gráfico a seguir, aponta que houve uma queda dos registros de violência no
mês de janeiro de 2020, mas que a partir do mês de fevereiro esses números
voltaram a aumentar, fazendo com que no primeiro quadrimestre de 2020, ocorresse
um aumento de 37,58% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a
ONDH no ano de 2019 de janeiro até abril o total de registros foi de 32, 9 mil, já em
2020, foram feitos 37, 5 mil registros. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública
lançou uma nota técnica sobre a violência doméstica durante a pandemia de COVId19, e revela a seguintes situações: 25% dos relatos de brigas entre casais foram
feitos as sextas feiras; 53% dos relatos ocorreram a noite ou de madrugada, entre as
20h e as 3h e 67% dos relatos foram feitos por mulheres, Brasil (2020).
Figura 1 – Comparativo da violência no primeiro quadrimestre de 2019/2020

Fonte: Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos (ONDH) Brasil (2020).

Com as recomendações de isolamento, provavelmente esses números subam ainda
mais. Esse aumento significativo aliado a situação pandêmica, fez com que o
governo tivesse que ampliar os canais de atendimento, como no caso do aplicativo
Direitos Humanos Brasil e o novo site da ONDH, canais que realizam atendimento
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inclusive com ferramentas de inclusão social, para que todas as mulheres em
situação de violência doméstica ou violação de seus direitos possam efetuar
denúncias.
5.1. FEMINICÍDIO O ÚLTIMO ESTÁGIO DA AGRESSÃO
Os dados de feminicídio e as tentativas de feminicídios aumentaram nos últimos
anos, muito provavelmente, pelas alterações das leis e atendimento à mulher vítima
de violência que se sentem mais amparadas e segura para denunciar seus
agressores. Além disto, da alteração para feminicídio enquadramento como
homicídios quando a mulher vem a falecer. Segundo a Lei nº 13.104/2015 o
feminicídio é caracterizado como circunstâncias qualificadoras do homicídio, sendo
definido dessa forma quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar,
menosprezo ou discriminação à condição da vítima ser mulher, ou seja, o feminicídio
é o último estágio da agressão (BRASIL, 2015). Até a criação da lei, não havia uma
classificação e punição mais severa para crimes praticados contra a mulher em
razões de gênero. O direito constitucional de ir e vir são comprometidos quando a
mulher passa a desenvolver um laço com seu cônjuge que a mantem dependente
dele, seja por questões financeiras, psicológicas, dependência afetiva, o que
desperta à reflexão sobre outra amarra importante e recentemente, que é o
isolamento social em decorrência à pandemia do COVID-19, que tem obrigado a
convivência dessas mulheres com seus agressores
Através de um quadro Comparativo, feito a partir dos dados do Ministério dos
Direitos Humanos (MDH) por meio de informações da Central de Atendimento à
Mulher é possível observar de forma detalhada a evolução dos casos de violência
contra a mulher. Observações: No que diz respeito a denúncias, cabe ressaltar que
estão inclusas as outras formas de violência direcionadas a mulher como: Tráfico e
tráfico internacional de pessoas, violência obstétrica, moral, patrimonial, entre outras.
Mesmo que algumas das denúncias tenham tido queda em 2019, como é o caso
do cárcere privado, que teve o número de denúncias reduzidas, foram 1.525 casos
em 2018 e 1.243 em 2019, esses números nos revelam uma realidade bastante
assustadora de nossa sociedade. São inadmissíveis números tão altos de mulheres
mantidas presas por seus companheiros, são números muito altos em uma
sociedade repleta de informações e esclarecimento cultural. É possível ainda,
observar através do quadro comparativo que o total de registros de denúncias
domésticas e familiares, assim como o total de denuncias por violação de direitos,
teve aumento significativo. Lembrando que esses dados podem ser ainda maiores já
que, nem todos são denunciados por suas vítimas.
Tabela 1 – Quadro comparativo da violência 2018/2019
Ocorrências de Violência Dados
Doméstica
Janeiro
2018

a

Dados
Julho/ Janeiro
2019

Homicídios

20

6

Tentativas de Homicídios

118

67

Feminicídios

17

36

a

Julho/
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Tentativas de Feminicídios

512

2.688

Violência Física

1.392

1.050

Violência Sexual

1.115

1.109

Violência Psicológica

2.108

Ameaças

5.566

Não foi contabilizado
pelo sistema
1.844

Cárcere Privado

1.525

1.243

Registros
de
Violência 28.439
Doméstica e Familiar
Total
de
Denúncias- 41.430
Violação de Direitos

35.769
46.510

Fonte: adaptado do Ministério dos Direitos Humanos (MDH) Brasil (2019).

5.2. PERFIL DA VÍTIMA
Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam o perfil recente
das mulheres vítimas de violência no país, Brasil (2019).
 O feminicídio é maior entre as mulheres de raça negra, somando 61,0%,
seguido pelas mulheres de raça branca que representam 38, 5 %;
 As vitimas estão na faixa etária de 30 a 39 anos, somando 29,8%, em seguida
estão as mulheres entre 20 e 29 anos, que somam 28, 2 %;
 As vítimas têm pouca escolaridade, 70,7% possuem ensino fundamental,
enquanto que as vitimas com ensino superior somam 7,3%;
 65,6% dos feminicídios ocorreram dentro da residência das vítimas, 22,2%
em vias públicas e 12,2% em outros lugares;
 O agressor em 88,8% dos casos era companheiro ou ex-companheiro da
vítima.
Apesar do levantamento dos dados acima, quanto ao perfil das vítimas, alguns
autores defendem que, “não há um perfil psicológico ou sociocultural pré-existente
nas mulheres agredidas”, Sprenkle (1992). De acordo com Costa &Duarte (2000)
não há diferenças significativas entre mulheres vítimas de violência entre as que não
são, ou seja, toda mulher pode vir a se tornar uma vítima. Outra que questão que
vale a pena ressaltar são as diferentes formas de agressão. A violência não se
resume somente a agressões físicas, muitas vezes a vítima nem ao menos tem
consciência de que está sendo agredida.
5.3. TIPOS DE VIOLÊNCIA
Segundo o Instituto Maria da Penha (IMP), existem cinco formas de violência
contra a mulher, Brasil (2006):
 Violência Física – Qualquer ato que possa comprometer a integridade e a
saúde corporal da mulher, a agressão física não é somente a que causa
hematomas corporais, empurrar, torcer, puxar o cabelo, todos esses são atos
de violência.
 Violência Psicológica – Todo o dano emocional, diminuição da autoestima e
controle. Essa é uma das formas de violência mais silenciosas, mas que mais
causa danos. O companheiro que de alguma forma menospreza a
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companheira, falando de suas condições físicas ou de suas escolhas de
forma maldosa, cruel e desrespeitosa não está sendo engraçado ou
criticamente construtivo, ele está lhe agredindo psicologicamente.
Violência Sexual - Qualquer ato sexual não consentido ou desejado. A mulher
não é objeto, ou propriedade de alguém, seus desejos e vontades devem ser
respeitados. Não faz parte das obrigações da mulher manter relações sexuais
contra sua vontade, somente para satisfazer as vontades do homem, mesmo
este sendo seu marido.
Violência Patrimonial – Qualquer ação que possa causar prejuízos
econômicos à mulher, destruição de valores ou danos materiais. Há
necessidade de deixar de romantizar a agressão, o homem que quebra a
casa toda num ato de violência e no dia seguinte enche a casa destruída com
flores, não é romântico, ele é um agressor tentando amenizar os atos de
agressividade que teve.
Violência moral – Qualquer ato de calúnia, difamação ou injúria. Isso ocorre
muito após separações, onde o ex-companheiro tenta inferiorizar a mulher, ou
amenizar sua responsabilidade no término, inclusive para os próprios filhos, o
que também se caracteriza crime de alienação parental.

5.4. PERFIL DO AGRESSOR
A Agência Brasil (uma agência de notícias públicas), publicou em seu portal
uma pesquisa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, onde foram
analisados 107 processos em julgamento de atentados contra a vida de mulheres
entre 21 e 40 anos, com o intuito de traçar um perfil desses agressores. Alguns
dados puderam ser levantados, revelando o perfil mais comum da maioria dos
assassinos: A maioria dessas mulheres foi agredida em casa 72%, à noite 39% ou
de madrugada 34%, a golpes de faca 44% ou a tiros 17%, 40 % pelo companheiro
(namorado, marido ou convivente de união estável), 42% por ex-companheiro, 62%
desses relacionamentos eram de até cinco anos. Em entrevista com os agressores,
um em cada três atribuiu à agressão a dificuldade de aceitar o fim do
relacionamento. Discussões por razões diversas, vingança, ciúme, estrupo e recusa
da vítima em manter relação sexual foram outras motivações (Campos, 2020).
Outro estudo realizado em 2016, por pesquisadores da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC), analisou 33 artigos a nível mundial, a fim de traçar uma
ligação entre as ações os agressores. Detalha mais algumas particularidades sobre
os agressores e uma nossa perspectiva sobre o assunto.
"Qualquer homem pode cometer atos violentos, na medida em que a violência é
associada com uma característica da masculinidade; existe uma naturalização
da violência. Quando se estabelece um perfil focando em classe social, raça,
patologias e outras questões, isso acaba por reduzir uma questão social e
complexa” (BREIRAS, apud DANTAS; LENHARO, 2016, p. 1).

Silva (2016) detalha o perfil dos agressores como: Apesar do perfil do
agressor ser bem diversificado, homens entre 25 e 30 anos representam grande
parte dos casos, ainda 47,6% dos agressores não completaram o ensino
fundamental. O desemprego ou a informalidade ou o sujeito já ser aposentado
aumenta em quase duas vezes a chance de ele cometer atos violentos, as drogas e
o álcool são outros estimuladores, 69,9% dos pesquisados estavam sob efeito do
álcool ao cometer as agressões. Segundo o Ministério público do Paraná (MPPR) os
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autores de violência doméstica em sua maioria, são cidadãos comuns, que não
demonstra atos violentos em sua vida cotidiana, exceto em casa contra a mulher e
que, a reincidência de agressões gira em torno de 20%.
Certamente que esses dados nos ajudam a entender um pouco mais sobre
situações que podem desencadear ou agravar situações de agressividade, contudo
nada justifica o ato do agressor em “punir” a vítima, contudo, há todo um contexto
envolvido nos históricos de violência doméstica, muitos desses agressores também
já viveram essa realidade ao longo de suas vidas inclusive enquanto crianças, a
violência é um ciclo que sem dúvida deve ser quebrado. Questões como a
desigualdade de gênero e o machismo devem ser discutidas. É preciso defender as
mulheres, para que assim os homens também se libertem do peso de oprimi-las,
(BEAUVOIR, 1980).
5.5. REABILITAÇÃO DO AGRESSOR
Ao longo do tempo muito se conquistou em relação a proteção da mulher
vítima de violência doméstica, as discussões sobre empoderamento feminino tem
ganhado cada vez mais espaço, embora há muito o que se conquistar. Em conjunto
a este movimento, a sociedade tem cada vez mais se revoltado contra o autor de
violência. Ao se reivindicar julgamentos mais pesados, no entanto, o ciclo de
violência não está sendo quebrado. O sistema prisional não ressocializa, e os
autores de violência continuam com o mesmo comportamento. Muitos agressores
foram criados em ambientes machistas, opressores e violentos, o que explica seus
comportamentos depois de adultos, a violência é a única forma de se expressar que
conhecem. “Entender o que leva o agressor a agredir, é tão importante quanto o
cuidado e a proteção da vítima. Trabalhar com essa questão pode impedir que
agressões futuras voltassem a ocorrer” Beiras (2016).
A lei 11.340/2006, implementou ações através de programas de intervenção
com autores de violência contra a mulher, grande avanço para época por garantir a
responsabilização dos agressores sobre seus atos (Brasil, 2006) Contudo a lei
apresenta algumas lacunas, como por exemplo, não determina como devem ser
estruturados os programas e é nesse sentido que a lei nº 13.984/20 foi criada, a fim
de, complementar a lei Maria da Penha, baseada na justiça restaurativa com ação
não apenas punitiva mas educativa fixando como medida protetiva de urgência a
reabilitação do agressor. Tornando infração penal a não participação dos agressores
em grupos de acompanhamento psicossocial (Brasil, 2020).
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao
agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas
de urgência, entre outras:
VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e
reeducação;
e
VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento
individual e/ou em grupo de apoio (Brasil, 2020).

Os grupos de reabilitação contam com profissionais de diferentes áreas,
direito, psicologia e serviço social. Os encontros abordam reflexões sobre formas
alternativas para a resolução de conflitos, identidade de gênero, machismo,
masculinidade tóxica, o uso de substâncias psicoativas, transtornos mentais e tudo
que possa vir a ser um fator de risco à mulher ou potencializar de alguma forma a
ocorrência de violência contra ela. Os encontros acontecem em grupo onde o intuito
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do programa é coibir praticas violenta e trabalhar o entendimento do agressor sobre
a gravidade de seus atos e de como isso é prejudicial não só a mulher, mas a todos
que estão vivendo essa realidade e, caso seja detectado a necessidade de um
acompanhamento individualizado, são realizados encaminhamentos a diversas
instituições para o atendimento necessário a essa demanda. Segundo o MPPR, no
inicio do ano de 2020, em todo o estado existiam pelo menos 25 iniciativas de
programas de recuperação que contam com a participação de promotorias de
justiça, 24 desses projetos tiveram inicio já em 2019 e entre os 598 homens que
participaram, houve apenas quatro casos de reincidência (MPPR, 2020). Esses
dados são muito importantes, uma vez que, demonstram que esse tipo de trabalho
pode dar certo, e que a realidade de muitas mulheres pode ser mudada através
dele.
5.6. REDES DE APOIO E CANAIS DE DENUNCIA
O Conselho Nacional de Justiça reforçou aos tribunais de todo o país para
que divulguem principalmente no período da pandemia, os canais de denúncia e os
atendimentos públicos voltados ao acolhimento das vítimas de violência. Embora
nem todos os serviços estejam trabalhando em sua normalidade de atendimento, os
pedidos de proteção contra violência doméstica são considerados serviços de
urgência. Mesmo em situação de isolamento social é possível buscar ajuda. Casos
de denúncia podem ser realizados pelo telefone 190 se forem situações
emergenciais, que possam por em risco a vida da vitima, uma viatura policial é
deslocada até o endereço solicitado. Em casos não emergenciais as denúncias
podem ser realizadas pelo número 180, onde por meio de escuta qualificada são
feitas orientações de como proceder conforme cada caso. Nas cidades onde não
exista Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), outros serviços podem
ser procurados: Defensoria Pública e Defensoria da Mulher, Promotoria Pública,
Centros Especializados de Atendimento a Mulher, Assistência Social, entre outros.
Através desses locais de atendimento, as vítimas recebem atendimento de saúde,
apoio psicológico e social.
Em casos específicos podem ainda passar por acolhimento transitório,
através das Casas de Acolhimento Provisório, onde a vítima pode permanecer em
abrigadas temporariamente por 15 dias, acompanhadas ou não de seus filhos. Esse
tipo de abrigo é especifico para mulheres que não correm risco de morte e não são
sigilosos. Para mulheres com risco de morte, são oferecidas as Casas-Abrigo. De
acordo com A Agência de Notícias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), no ano de 2018, dos 3.808 municípios com até 20 mil habitantes, o que
representa quase 70% do total de municípios no país, apenas nove possuíam casasabrigo. Esse tipo de casa abriga mulheres vitimas de violência doméstica dando a
elas um local seguro onde possam reconstruir suas vidas em segurança, longe de
seus agressores.
6. CONCLUSÃO
O presente estudo concluiu que é de suma importância um olhar mais atento
aos casos de violência doméstica, principalmente no contexto atual pelo qual estão
passando, numa situação de isolamento social. Estudos mais antigos traçaram de
acordo com fatores da época, o perfil das vitimas de agressão, contudo assim como
todo homem independente de sua vida sócio
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cultural, pode vir a se tornar um agressor, da mesma forma toda mulher pode se
tornar vítima de agressão. A supremacia masculina está presente na vida e no
cotidiano feminino nos mais diversos tipos de relacionamento, trabalho, família,
amizades, relacionamentos íntimos e amorosos. Mulheres sofrem com o machismo
estrutural e a desigualdade de gênero constantemente, tendo que conviver com
homens abusivos e opressores. A pandemia e a necessidade de isolamento social
tendem a agravar essa realidade, já que muitas delas estão tendo que se isolar
justamente na companhia de quem as agride.
As agressões não ocorrem de maneira isolada, podem se repetir por anos,
com o passar do tempo se tornar cada vez mais frequentes e cada vez mais sérias e
muitas resultar em fatalidade caso nada seja feito. Denunciar ações violentas é
dever de toda sociedade civil, a vítima de violência doméstica nem sempre consegue
procurar ajuda, algumas questões podem contribuir para isso, como por exemplo, a
coação feita pelos agressores e a lentidão e burocracia pela qual os processos
costumam passar. Em muitas situações as vítimas chegam a denunciar, mas não
recebem a proteção devida ou a tempo, por isso há a necessidade da criação de
políticas públicas de qualidade e leis mais punitivas. É necessário repensar todo
processo de acolhimento às mulheres vitimas de agressão, desde a preparação dos
profissionais que as atendam e já iniciem um trabalho de acolhimento ao sofrimento
pelo qual elas estão passando, até a agilidade nos processos contra os agressores e
maior efetividade no processo de proteção as vítimas. Outra questão levantada no
trabalho é a reabilitação dos agressores, algo que têm se demonstrado bastante
eficaz na tentativa de sanar a violência doméstica. O processo de reabilitação
baseia-se não em ações punitivas pelos atos praticados, mas, sobretudo no
aprofundamento da causa da violência, trabalhando no problema, com apoio de uma
equipe multidisciplinar, que atua na busca da conscientização do agressor e
consequentemente que esse não volte a agredir. Cabem ainda ressaltar a
importância do apoio psicológico as vítimas de violência. Apoiar as mulheres e toda
a família que vive a violência em seu cotidiano é fortalecer a rede de apoio familiar
na luta contra a violência doméstica e auxiliar as vítimas e refazerem suas vidas sem
os traumas que possam ter sofrido.
7. AGRADECIMENTOS
Agradeço à instituição de ensino, por oferecer ao longo de nossa formação um
ambiente de estudo agradável, motivador e repleto de oportunidades, como a desse
evento que nos incentiva enquanto pesquisadores e que, com certeza contribui
ainda mais para o bom desempenho da nossa futura profissão e a minha professora
Fernanda Soares Pereira, por acreditar em minha pesquisa e aceitar ser minha
orientadora nesse trabalho.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019. Fórum Brasileiro de
Segurança
Pública.
Disponível
em:
http://www.forumseguranca.org.br/wpcontent/uploads/2019/09/Anuario-2019-FINAL-v3.pdf. Acesso em 18 de junho de
2020.
BRASIL. Balanço Anual: Ligue 180 recebe mais de 92 mil denúncias de violações
contra mulheres. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 2019.
Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/agosto/balanco-

VII Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de outubro de 2020.

anual-ligue-180-recebe-mais-de-92-mil-denuncias-de-violacoes-contra-mulheres.
Acesso em 20 de junho de 2020.
BRASIL. Conscientização e Empoderamento. IMP- Instituto Maria da Penha.
Disponível em: http://www.institutomariadapenha.org.br/. Acesso em 19 de junho de
2020.
BRASIL. Lei nº 13.104 de 09 de Março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como
circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25
de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm. Acesso
em 20 de junho de 2020.
BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo
Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em 19 de junho de 2020.
BRASIL. Lei nº 13.984 de 03 de abril de 2020. Altera o art. 22 da Lei nº 11.340, de
7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer como medidas
protetivas de urgência frequência do agressor a centro de educação e de
reabilitação
e
acompanhamento
psicossocial.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13984.htm. Acesso em
16 de agosto de 2020.
BRASIL. Ministério da Saúde. Sobre a Doença. 2020. Disponível em:
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#como-se-proteger. Acesso em 20
de junho de 2020.
BRASIL. Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos. Denúncias
Registradas pelo Ligue 180 Aumentam nos Quatro Primeiros Meses de 2020.
Disponível
em:
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/20202/maio/denuncias-registradas-pelo-ligue-180-aumentam-nos-quatro-primeirosmeses-de2020#:~:text=Den%C3%BAncias%20registradas%20pelo%20Ligue%20180%20aum
entam%20nos%20quatro%20primeiros%20meses%20de%202020,Compartilhe%3A&text=De%20acordo%20com%20dados%20da,em%20rela%C3%A
7%C3%A3o%20ao%20ano%20passado. Acesso em 22 de junho de 2020.
BRASIL. Registros de Denúncias: 2018/2019. Ligue 180. Disponível em:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1leYf5r9mXgWDpFFp0srZUgBRFK0PhiQYl
dyb78l5XM8/edit#gid=227763313. Acesso em 20 de junho de 2020.
BRASIL. Serviços Especializados de Atendimento à Mulher. Senado Federal.
Disponível
em:
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/acoes-contra-

VII Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de outubro de 2020.

violencia/servicos-especializados-de-atendimento-a-mulher.
agosto de 2020.

Acesso

em

16

de

BRASIL. Tipos de Violência. IMP- Instituto Maria da Penha. Disponível em:
http://www.institutomariadapenha.org.br/lei-11340/tipos-de-violencia.html. Acesso em
19 de junho de 2020.
BRASIL. Violência Doméstica Durante a Pandemia do COVID-19. Fórum
Brasileiro de Segurança Pública. Disponível em: http://forumseguranca.org.br/wpcontent/uploads/2018/05/violencia-domestica-covid-19-v3.pdf. Acesso em 18 de
junho de 2020.
BEAUVOIR, Simone. O Segundo Sexo – A Experiência Vivida; tradução de Sérgio
Millet. 4 ed. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1980.
BEIRAS, A.; SILVA, A. Estudos Sobre o Agressor Ajudam a Combater a
Violência
Contra
a
Mulher.
G1.
Disponível
em:
https://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/noticias-violencia/estudos-sobre-oagressor-ajudam-combater-violencia-contra-mulher/. Acesso em 18 de junho de
2020.
BIBLIOTECA DIGITAL. Lei Maria da Penha. Lei nº 11.340. Câmara dos Deputados,
2010. Disponível em: file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Desktop/lei_maria_penha.pdf.
Acesso em 19 de junho de 2020.
BUTLER, J. Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão da Identidade. Ed. 3ª.
Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 2010.
CAMPOS, A. C. Não Aceitar Fim de Relação é Causa de 33% das Agressões a
Mulheres.
Agência
Brasil,
2020.
Disponível
em:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-03/nao-aceitar-fimde-relacao-e-causa-de-33-das-agressoes-mulheres. Acesso em 18 de junho de
2020.
CHAUÌ, M. Debate sobre a mulher e violência. in: Franchestto, Bruna.
CHAUÍ, M. “Participando do Debate sobre Mulher e Violência”. In: Franchetto, Bruna,
Cavalcanti, Maria Laura V. C. e Heillborn, Maria Luiza (org). Perspectivas
Antropológicas da Mulher 4 ed. São Paulo: Zahar Editores, 1985.
COSTA, M. E.; DUARTE, C. Violência Familiar. Porto, Ambar. 2000.
DANTAS, C.; LENHARO, M. Estudos sobre o agressor ajudam a combater a
violência contra a mulher. G1, em São Paulo. 2016. Disponível em:
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/08/estudos-sobre-o-agressor-ajudamcombater-violencia-contra-mulher.html. Acesso em: 18 de junho de 2020.
G1. OMS Reforça que Medidas de Isolamento Social são a Melhor Alternativa
Contra o Coronavírus. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/jornalnacional/noticia/2020/03/30/oms-reforca-que-medidas-de-isolamento-social-sao-amelhor-alternativa-contra-o-coronavirus.ghtml. Acesso em 21 de junho de 2020.

VII Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de outubro de 2020.

GILES-SIMS, J. The aftermath of partner violence. In J. L. Jasinski & L. M.
Williams (Eds.). Partner violence. A comprehensive review of 20 years of research,
1998.
GUELLES, R. J. Intimate violence in families. Thousand Oaks: Sage, 1997.
INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO. Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher: Um Problema de Toda a Sociedade. Vários autores. ISBN 978-85-3564543-9. São Paulo: Paulinas, Coleção cidadania, 2019.
MACHADO, C.; GONÇALVES, R. A. Violência e Vítimas de Crimes. 2ª edição.
Vol.1. Coimbra: Quarteto, 2003.
MARGOLIN, G. Effects of Domestic Violence on Children. In P. K. Trickett & C. J.
Schellenbach, Violence against children in the family and the community.
Washington: APA, 1998.
MATOS, M. Retratos da violência na Conjugalidade. Revista Portuguesa de
Ciência Criminal. Coimbra Editora, 2001.
MPPR. Grupo de Recuperação de Homens Agressores Reduz Violência
Doméstica.
Disponível
em:
http://mppr.mp.br/2020/01/22233,10/Grupo-derecuperacao-de-homens-agressores-reduz-violencia-domestica.html. Acesso em 20
de agosto de 2020.
MILLER, B. A. The Interrelationhips Between Alcohol and Drugs and Family
Violence. National Institute on Drug Abuse Reseach Monograph,1990.
MINAYO S. M. C.; SOUZA, R.E. Violência Sob o Olhar da Saúde. Rio de Janeiro:
Fiocruz, 2003.
MONTEIRO, F. Mulheres agredidas pelos maridos: De vítimas a Sobreviventes.
Organizações não governamentais do Conselho Consultivo da CIDM. Lisboa, 2000.
PIERANGELLI, J. H. Códigos Penais do Brasil: Evolução Histórica. Bauru- SP:
Jalovi, 1980.
PIMENTEL, I. História das Organizações Femininas no Estado Novo. Rio de
Mouto: Círculo de Leitores, 2000.
SCOTT, D. “Toleration and Historical Traditions of Difference”. In Chatterjee,
Partha & Jeganathan, Pradeep (Eds.). Comunity, Gender and Violence. New Delhi:
Ravi Dayal Publisher, 2000.
SANTANA, I. Ligue 180: Denúncias de Tentativas de Feminicídio Crescem 425%.
Fiquem
Sabendo,
2019.
Disponível
em:
https://fiquemsabendo.com.br/seguranca/ligue-180-denuncias-feminicidio/.
Acesso
em 19 de junho de 2020.
SPRENKLE, D. H. Violence: The Dark Side of the Family. Jounal of Marital and
Family Therapy. 1992.

VII Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de outubro de 2020.

TJDFT. Como Denunciar Situações de Violência Contra as Mulheres? Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Disponível em:
https://www.tjdft.jus.br/informacoes/cidadania/centro-judiciario-mulher/o-nucleojudiciario-da-mulher/como-denunciar-situacoes-de-violencia-contra-as-mulheres.
Acesso em 16 de agosto de 2020.
VICENTE, A. Os Poderes das Mulheres. Os Poderes dos homens. Lisboa: Gótica,
2002.
WALKER, L. E. Abused Women and Survivor Therapy: A Pratical Guide for the
Psychotherapist. American Psychological Association. Washington, DC, 1994.
WALKER, L. E. The battered woman. Harper and Row. New York, 1979.

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de
outubro de 2020

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E O VÍNCULO MATERNO
Aline Lucy da Rosa Marques1, Amanda Maria da Silva2 e Renata Gisele dos Reis3
Flavia Nunes Flores4 Douglas Dal Molin5
RESUMO

O presente trabalho é apresentado com o objetivo de analisar estudos sobre o perfil
psicológico de crianças que tiveram uma mãe com dependência química durante a
gestação e identificar possíveis transtornos psicológicos. Verificar as consequências
geradas na relação mãe e filho e na vida dos familiares dos dependentes químicos
em geral. Realizou-se pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico, utilizando os
indexadores Scielo e Pepsic. O filho, desde que nasce, tem a concepção de que a
mãe é sua heroína, desta forma podem ocorrer dificuldades para a criança em
entender o motivo pelo qual esta se comporta de forma diferente ao esperado de
uma mãe frente a uma situação de dependência química. Entende-se que o sujeito
acometido pela dependência química está ciente dos prejuízos futuros relacionados
ao seu vício, porém, prefere viver o momento presente. Assim como, o mesmo vê
nas substâncias químicas um escape de seu sofrimento. A família é compreendida
como um sistema interligado. A dependência química afeta diretamente o núcleo
familiar gerando diversos conflitos e problemas. Quando há a dependência química
por parte da mãe, o ato de suprir as necessidades principais dos filhos fica restrito.
Segundo Yamaguchi et. al. (2008), uma mãe gestante que vive a dependência
química pode ter complicações no sentido de acarretar déficits cognitivos ao recémnascido, má formações, síndromes de abstinência, entre outros. Constatou-se que
entre mãe e filho há um vínculo de muita intensidade. É necessário o
estabelecimento desta relação, para não haver atrasos ou traumas futuros.
Palavras-chave: dependência química; família; relação mãe e filho.

ABSTRACT
The present work is presented with the objective of analyzing studies on the
psychological profile of children who had a mother with chemical dependence during
pregnancy and identify possible psychological disorders. To verify the consequences
generated in the mother-child relationship and in the life of relatives of chemical
dependents in general. Qualitative bibliographic research was carried out using the
Scielo and Pepsic indexers. The child, since birth, has the conception that the mother
is his heroine, in this way can occur difficulties for the child to understand the reason
why it behaves differently from what is expected from a mother in a situation of
chemical dependence. It is understood that the subject affected by the addiction is
aware of the future damage related to his addiction, but prefers to live in the present
moment. He also sees chemical substances as an escape from his suffering. The
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family is understood as an interconnected system. Chemical dependency directly
affects the family nucleus generating various conflicts and problems. When there is
chemical dependency on the part of the mother, the act of meeting the main needs of
the children is restricted. According to Yamaguchi et. al. (2008), a pregnant mother
living with chemical dependency may have complications in the sense of bringing
cognitive deficits to the newborn, malformations, abstinence syndromes, among
others. It was found that between mother and child there is a bond of great intensity.
It is necessary to establish this relationship so that there are no delays or future
traumas.
Key-words: chemical dependency; family; mother-son relationship.

1. INTRODUÇÃO
É certo que a dependência química pode acarretar, além dos danos para a
saúde do indivíduo, uma modificação em seu modo de vida, na sua convivência com
as pessoas de seu ciclo social, e até mesmo em sua personalidade. Essas
mudanças irão afetar, primeiramente e com mais intensidade, a família, pois é nela
onde as pessoas mais realizam interações.
De acordo com Andolfi & Angelo et al. (1988), a família é um sistema que
realiza trocas com o meio e sofre constantes transformações. Desta forma, observase que uma situação de dependência química pode ser capaz de desestabilizar toda
a dinâmica familiar, visto que as alterações ocorridas com um membro afetam todos
os outros.
Segundo Pratta & Santos (2009, p. 203), a sociedade, ao longo de toda a sua
história, sempre buscou obter prazer, fugindo de situações que lhe são
desconfortáveis. Em uma relação familiar, principalmente a de mãe e filho,
justamente por conta da proximidade do vínculo, é normal a aparição de desavenças
e atritos, dessa forma, uma das partes irá procurar fugir dos problemas que está
enfrentando em casa.
No meio familiar existe a relação entre mãe e filho. Em toda a sociedade
encontram-se várias formas deste vínculo ser concebido. Situações conflitantes
podem causar uma quebra no mesmo.
A maior parte da sociedade atual possui a visão de que a mãe nutre pelo filho
um amor incondicional. O filho, desde que nasce, tem a concepção de que a mãe é
sua heroína, desta forma podem ocorrer dificuldades para a criança em entender o
motivo pelo qual esta se comporta de forma diferente ao esperado de uma mãe
frente a uma situação de dependência química.
Por outro lado, uma mãe que possui um filho dependente químico se sente
impotente diante do sofrimento daquele que ela cuidou com tanto zelo.
A relação entre mãe e filho é de grande importância para o desenvolvimento
humano, pois conforme cita Bowlby et al. (2002), o período inicial do
desenvolvimento infantil é marcado pela presença materna, de tal modo que uma
criança não se desenvolve de forma satisfatória sem estabelecer um vínculo com a
mãe ou com a figura que desempenha tal função.
O consumo de álcool, cigarro e drogas na gestação pode deixar sequelas
graves no bebê, prejudicando seu desenvolvimento. Da mesma forma, pode
acarretar sequelas graves para a mãe, pois esta poderá sentir-se rejeitada por seu
filho, pelo fato de não ter demonstrado o cuidado que toda mãe geralmente dispõe,

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de
outubro de 2020

mas a dependência faz com que ela fique presa e não consiga agir de acordo com
suas próprias vontades.
Filhos de dependentes químicos apresentam risco aumentado para
transtornos psiquiátricos, desenvolvimento de problemas físico-emocionais e
dificuldades escolares. Dentre os transtornos psiquiátricos, apresentam um maior
risco para o consumo de substâncias psicoativas, quando comparados com filhos de
não-dependentes químicos. No entanto, também é um grupo com maior chance para
o desenvolvimento de depressão, ansiedade, transtorno de conduta e fobia social
(CHRISTENSEN et al., 2000).
Objetiva-se por meio desde estudo:
 Analisar estudos sobre o perfil psicológico de crianças que tiveram uma mãe
com dependência química durante a gestação e identificar possíveis
transtornos psicológicos.
 Verificar as consequências geradas na relação mãe e filho e na vida dos
familiares dos dependentes químicos em geral.
Diante das informações expostas, faz-se a seguinte pergunta: a dependência
química gera consequências na relação entre mãe e filho?
2. METODOLOGIA
Para ser possível a elaboração do estudo proposto, realizou-se pesquisa
qualitativa de caráter bibliográfico, utilizando como instrumento os principais
indexadores de artigos científicos, Scielo (Scientific Eletronic Library) e Pepsic
(Periódicos Eletrônicos em Psicologia). Segundo Gil (2002, p. 44), a pesquisa
bibliográfica é aquela desenvolvida a partir de material previamente elaborado,
sendo estes principalmente livros e artigos científicos. Esta possui a vantagem de
permitir ao investigador o acesso a uma maior quantidade de informações referentes
ao tema em questão. Conforme cita Minayo (1993, p. 21) a pesquisa de abordagem
qualitativa possui a função de preocupar-se com a realidade, respondendo a
questões específicas na ciência social, em um nível que é impossível ser
quantificado. Desta forma, o pesquisador tem a possibilidade de, ao longo de seu
processo de investigação, criar novos apontamentos e questionamentos.
A inclusão dos materiais ocorreu da seguinte forma:
1) Procura de artigos relacionados com o tema dependência química;
abordagem da dependência química no vínculo materno; dependência química na
relação entre mãe e filho; dependência química no contexto familiar;
2) Análise dos títulos dos artigos encontrados nos indexadores são
condizentes com o tema estudado;
3) Verificação, a partir do resumo dos artigos, de que estes contribuem
bibliograficamente para a pesquisa;
4) Leitura dos artigos encontrados, analisando as informações expostas e
ponderando se estas são relevantes para responder o problema de pesquisa.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 DEPENDÊNCIA QUÍMICA
A dependência química conceitua-se, conforme a Classificação Internacional
de Doenças (CID-10), por um conjunto de sintomas cognitivos, comportamentais e
fisiológicos, sinalizando que o indivíduo continua a utilizar certa substância, mesmo
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tendo consciência dos problemas significativos relacionados a ela. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) trata como uma doença crônica e recorrente o uso abusivo
de drogas.
A cartilha6 do SUPERA- Sistema de Políticas sobre Drogas do Ministério da
Justiça que busca capacitar profissionais das áreas da saúde e assistência social
para atendimento a pessoas com problemas associados ao uso de álcool e outras
drogas relaciona o CID-10 e o DSM V na busca de orientar profissionais acerca do
diagnostico da Dependência Química a fim de encaminhamentos.
A referida cartilha aponta que: o quinto capítulo da CID-10 refere-se aos
“Transtornos Mentais e de Comportamento” e inclui os transtornos provocados pelo
uso de substâncias. Cada diagnóstico é codificado por uma letra e dois números. Os
diagnósticos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, incluindo as bebidas
alcoólicas, têm sempre a letra F seguida por dois números, que vão de 10 a 19.
Estes são os códigos da CID-10 que indicam a que tipo de substância
psicoativa o transtorno está associado. “Transtornos mentais e
comportamentais decorrentes do uso de substância psicoativa”:
9 F10 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de
álcool;
9 F11 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de
opioides;
9 F12 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de
canabinoides (maconha);
9 F13 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de
sedativos e hipnóticos;
LEMBRETE: O diagnóstico deve ser feito por um médico ou alguém
treinado, utilizando instrumentos próprios para esse fim.
Módulo 3 | Detecção do uso e diagnóstico da dependência de substâncias
psicoativas 15 José Carlos Fernandes Galduróz, Cleusa Pinheiro Ferri
Critérios diagnósticos: CID-10 e DSM Capítulo 1
9 F14 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de
cocaína; 9 F15 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do
uso de outros estimulantes, incluindo a cafeína;
9 F16 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de
alucinógenos;
9 F17 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de
fumo (tabaco);
9 F18 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de
solventes voláteis;
9 F19 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de
múltiplas drogas e do uso de outras substâncias psicoativas. Um terceiro
número deve ser acrescentado ao código para indicar o tipo de transtorno:
9 0 - Intoxicação aguda;
9 1 - Uso nocivo para a saúde;
9 2 - Síndrome de dependência;
9 3 - Estado de abstinência;
9 4 - Estado de abstinência com delírio;
9 5 - Transtorno psicótico;
9 6 - Síndrome amnésica;
9 7 - Transtorno psicótico residual e de início tardio;
9 8 - Outros transtornos mentais e de comportamento;
9 9 - Transtorno mental e de comportamento não especificado.

A Cartilha do Supera aponta que enquanto o DSM-IV identificava duas
condições diferentes, “abuso de substância” e “dependência de substância”, o DSM6

Cartilha disponível em: https://www.supera.org.br/wp-content/uploads/2016/06/SUP9_Mod3.pdf
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V une essas duas categorias em um continuum, chamado agora de “Transtornos do
Uso de Substâncias”, podendo ser classificados como leves, moderados ou graves,
dependendo do número de critérios preenchidos. Portanto, os critérios estão ainda
mais semelhantes aos da CID-10.
Critérios do DSM-V para Transtornos do Uso de Substâncias: Um padrão
problemático de uso de álcool, levando ao comprometimento ou sofrimento
clinicamente significativo, manifestado por pelo menos dois dos seguintes
critérios, ocorrendo durante um período de 12 meses:
1. Tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos: ◦ uma
necessidade de quantidades progressivamente maiores da substância para
atingir a intoxicação ou o efeito desejado; ◦ acentuada redução do efeito
com o uso continuado da mesma quantidade de substância;
2. Síndrome de abstinência, manifestada por qualquer um dos seguintes
aspectos: ◦ síndrome de abstinência característica para a substância; ◦ a
mesma substância (ou uma substância estreitamente relacionada) é
consumida para aliviar ou evitar sintomas de abstinência;
3. Existe um desejo persistente ou esforços malsucedidos no sentido de
reduzir ou controlar o uso da substância;
4. A substância é frequentemente consumida em maiores quantidades ou
por um período mais longo do que o pretendido
5. Muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção da
substância, na utilização ou na recuperação de seus efeitos;
6. Fissura ou um forte desejo ou necessidade de usar a substância;
7. Uso recorrente da substância, resultando no fracasso em desempenhar
papéis importantes no trabalho, na escola ou em casa;
8. Uso continuado da substância, apesar de problemas sociais ou
interpessoais persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados por
seus efeitos;
9. Importantes atividades sociais, profissionais ou recreacionais são
abandonadas ou reduzidas em virtude do uso da substância;
10. Uso recorrente da substância em situações nas quais isso representa
perigo para a integridade física;
11. O uso da substância é mantido apesar da consciência de ter um
problema físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser
causado ou exacerbado pelo uso da mesma.

O DSM-V permite especificar:
Em remissão inicial: Apesar de todos os critérios para transtorno por uso de
substância terem sido preenchidos anteriormente, nenhum dos referidos
critérios foi preenchido durante um período mínimo de três meses, porém há
menos de 12 meses (com exceção do critério: ‘Fissura ou um forte desejo
ou necessidade de usar a substância’, que ainda pode ocorrer).
Em remissão sustentada: Apesar de todos os critérios para transtorno por
uso de substância terem sido satisfeitos anteriormente, nenhum dos
referidos critérios foi satisfeito em qualquer momento durante um período
igual ou superior a 12 meses (com exceção do critério: ‘Fissura ou um forte
desejo ou necessidade de usar a substância’, que ainda pode ocorrer)
Em ambiente protegido: Este especificador é usado se o indivíduo se
encontra em um ambiente no qual o acesso à substância é restrito, por
exemplo, internação hospitalar para dependência preenchido e está sendo
mantido com alguma substância que tem efeito semelhante à droga que
provocou a dependência, porém com uso controlado e sob prescrição
médica. Exemplo: dependente de heroína mantido abstinente para essa
droga, mas usando metadona (agonista);
Em ambiente controlado: se a pessoa não preenche critérios e está em
ambiente em que não tem acesso à droga que provocou a dependência.
Exemplo: internação com portas trancadas.
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Figura 1 Semelhanças entre os critérios do CID-10 e DSM-V

Fonte: https://www.supera.org.br/wp-content/uploads/2016/06/SUP9_Mod3.pdf
Conforme Lima (2008, p. 100), pode-se entender a droga como “combustível
e veículo, fonte de energia e móvel para a ação, voltadas para o lúdico, para a
representação de si e do grupo a que se pertence, ao mesmo tempo em que
também servem para o necessário devaneio”.
De acordo com Romanini & Roso (2012), a droga torna-se uma prisão, que
pode acarretar a perda de laços sociais e afetivos. O indivíduo passa a estabelecer
uma intensa relação com o objeto de consumo, que é a droga (CUNHA et al., 2012;
GIACOBONE & MACEDO, 2013).
Entende-se que o sujeito acometido pela dependência química está ciente
dos prejuízos futuros relacionados ao seu vício, porém, prefere deixá-los de lado e
viver o momento presente. Assim como, o mesmo vê nas substâncias químicas um
escape de seu sofrimento, para o “mundo ideal”.
Percebe-se, mais do que nunca, como o consumo está sendo valorizado. Os
objetos de consumo, como a droga, satisfazem o sujeito até certo ponto, mas nunca
em sua totalidade, desta forma, ele estará em constante procura de sua plena
felicidade, mas será sempre frustrado.
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3.2 RELAÇÕES FAMILIARES
A família é compreendida como um sistema interligado, vulnerável a
mudanças. A dependência química afeta diretamente o núcleo familiar gerando
diversos conflitos e problemas.
Uma vez que a criança estará exposta ao rigor da sociedade sem que antes
tenha a presença dos pais para prepará-la, a dependência química acaba por
influenciar na proteção da mesma. Por conta da situação em que vive, o conceito de
família para ela pode tornar-se diferente do usual, e gerar grande decepção por não
encaixar-se no padrão.
Alguns autores afirmam que a família é fundamental para o tratamento da
dependência química, na medida em que é o elo que une os membros da mesma às
diferentes esferas da sociedade e que está relacionada ao desenvolvimento
saudável ou não de seus membros (SCHENKER & MINAYO, 2004).
Entretanto, apesar da crescente preocupação da sociedade com o aumento
de problemas relacionados ao uso e ao abuso de substâncias, há poucas pesquisas
sobre qual a abordagem familiar de melhor eficácia para dependência química
(FIGLIE, PILLON, DUNN & LARANJEIRA, 1999; SEADI & OLIVEIRA, 2009).
O abuso de substâncias psicoativas implica consequências em todas as áreas
da vida do indivíduo e de sua família. A família, em especial, é um sistema que tem
implicações na origem, no curso e nas consequências da dependência química. Por
essa razão, "a drogadição pode ser considerada um problema familiar" (HALPERN,
2001, p. 123).
Segundo Paz e Colossi (2013), a família pode ser tanto um fator de risco
como um fator de proteção no que se refere à dependência química. Quando a
família tem distanciamento afetivo, dificuldade na comunicação e fronteiras pouco
definidas, o uso de substâncias é favorecido. Do contrário, quando a família é
acolhedora, possui comunicação adequada e promove afeto e proteção, pode-se
considerá-la como um fator de proteção ao uso de drogas (PAZ & COLOSSI, 2013).
As famílias contemporâneas vivenciam diariamente: falta de informação,
preconceito, conflitos familiares, problemas na comunicação e sentimentos
negativos, os elos familiares estão ao longo dos séculos enfraquecidos. Fator este
que podem contribuir para a dependência química inclusive durante a gravidez.
A forma como paulatinamente a comunicação entre os membros da família
mudou, sugere que adquirir conhecimento sobre a dependência química ajuda a
família a entender e ressignificar seu sofrimento. A melhora direta na comunicação
promoveu apoio mútuo e coesão, o que motivou a família a seguir enfrentando as
adversidades resultantes da dependência química com esperança.
3.3 VÍNCULO MATERNO
A mãe, ou figura que desempenha tal função, tem um papel fundamental no
desenvolvimento inicial da criança, devido à fragilidade e total dependência. Ela irá
proporcionar para a criança um ambiente satisfatório para a mesma desenvolver-se,
em um contexto que
A constituição da criança comece a se manifestar, para que as tendências
ao desenvolvimento comecem a desdobrar-se, e para que o bebê comece a
experimentar movimentos espontâneos e se torne dono das sensações
correspondentes a essa etapa inicial da vida (WINNICOTT, 2000, p. 403).
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De acordo com Bowlby (1989), uma pessoa que cresce em um lar com pais
afetivos, que supre as necessidades de conforto e proteção, consegue desenvolver
estruturas psíquicas suficientemente fortes e seguras para enfrentar as dificuldades
da vida. Conforme cita Spitz (1998), a presença da figura materna estimulará as
respostas produzidas pelo bebê, de modo que as trocas afetivas sejam recíprocas.
É possível identificar a importância do vínculo entre mãe e filho no
desenvolvimento da criança. Quando há a dependência química por parte da mãe, o
ato de suprir as necessidades principais dos filhos fica restrito, a dependência influi
no laço materno, causando uma ausência ou deficiência nos vínculos afetivos.
Muitas vezes, a criança presencia o uso de drogas ou atos violentos no
convívio familiar. Por conta de carregar traumas da infância, pode tornar-se um
adulto frustrado e desenvolver, até mesmo, a dependência química.
3.4 RELAÇÃO MÃE E FILHO FRENTE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Uma situação conflitante como a dependência química pode acabar
desestruturando a relação entre mãe e filho, que é de extrema importância para
ambos, gerando consequências difíceis de serem reparadas.
Segundo Yamaguchi et. al. (2008), uma mãe gestante que vive a
dependência química pode ter complicações no sentido de acarretar déficits
cognitivos ao recém-nascido, má formações, síndromes de abstinência, entre outros.
É importante entender os motivos que levam as mães dependentes químicas
a abandonar seus filhos. Muitas vezes sentem-se também abandonadas pelo
sistema em que vivem e frustradas com os rumos que suas vidas tomaram. Por
conta disso, preferem afastar-se de seus filhos, a fim de não prejudicá-los, pois
sentem-se incapazes de fazer algo por eles (SOEJIMA & WEBER, 2008).
Pode-se constatar que, as mães grávidas que estão vivenciando a
dependência química acabam por não realizar os devidos cuidados que são
esperados nesta fase, como o pré-natal, ou o fazem apenas quando o bebê
encontra-se prejudicado de forma alarmante por seu vício.
É visto que a presença da dependência química pode gerar consequências
em cadeia, a mãe acometida pelo vício, sente-se impotente de estabelecer uma boa
relação com seu filho. Já este, passa a desenvolver um trauma por não possuir o
vínculo que é esperado desde a fase inicial de sua vida.
Diante de todas as informações expostas, percebe-se que as crianças filhas
de dependentes químicas terão um atraso em seu desenvolvimento em relação às
outras crianças de sua mesma idade. As famílias acometidas pela dependência
química são totalmente desestruturadas e requerem um cuidado especial. É de
suma importância para mãe e filho estabelecer um vínculo, a dependência química
irá afetar todos os âmbitos da vida de ambos.
4. CONCLUSÃO
O presente estudo buscou identificar as consequências geradas pela
dependência química na relação entre mãe e filho. A substância química ao
indivíduo, primeiramente é vista como uma forma de fugir dos problemas que está
enfrentando em sua vida, ou apenas para encontrar-se em um grupo social. Mas
quando a situação foge de controle, instala-se uma dependência. Como visto, a
família é o sistema de maior importância para o desenvolvimento do indivíduo, e as
ações de cada um de seus membros estão interligadas. Qualquer situação irá afetar
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a todos que fazem parte dela, por essa questão as famílias que vivenciam a
dependência química, assim como o usuário, necessitam de todo apoio emocional,
para saber lidar com sua nova dinâmica frente a essa situação.
Constatou-se que entre mãe e filho há um vínculo de muita intensidade. É
necessário o estabelecimento desta relação, para não haver atrasos ou traumas
futuros. Necessita-se de um atendimento prioritário para mães e filhos, quando há
uma situação de quebra neste vínculo por conta da mãe não dispor de todo o
cuidado necessário ao filho. De cunho preventivo quando a dependência química se
instala na gravidez, a fim de evitar os prejuízos futuros no desenvolvimento da
criança que está sendo gerada.
Tendo em vista o que foi exposto, compreende-se que há uma troca de
prioridades por parte da mãe quando ela vivencia a dependência química, sendo
assim esta influi sobre os laços afetivos e na proteção da criança. A gestante irá
priorizar seu consumo em detrimento dos cuidados que deve tomar dada a sua
condição, mas acaba acarretando prejuízos. É certa a importância de entender o
sujeito em seu contexto familiar e o vínculo materno, para que se possa identificar as
consequências geradas em um ambiente conflituoso. Dessa forma, constata-se que
a dependência trará prejuízos desde o desenvolvimento intrauterino da criança, até
a sua formação como adulta.
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ADOLESCÊNCIA: GÊNERO, SEXUALIDADE E A INFLUÊNCIA FAMILIAR
Caroline Marques Fernandes1 e Priscila Fagundes Cionek2 Flavia Nunes Flores3

RESUMO
Os papeis femininos e masculinos na sociedade brasileira passaram a ser
questionados e modificados, afetando a família e revelando problemáticas que
demandam atenção, apesar da suposta igualdade entre os sexos alcançados na
sociedade contemporânea. Este presente trabalho tem como objetivo discutir sobre
as influências das questões de gênero na construção da sexualidade na
adolescência. Para a elaboração desse estudo, realizou-se pesquisa bibliográfica,
de abordagem qualitativa e exploratória, através de plataformas científicas. Para
análise do estudo foi discutido o papel da família no exercício da sexualidade e no
desenvolvimento da identidade de gênero dos filhos avaliando o contexto
sociocultural, o que é ideologia de gênero, o que caracteriza ser homem e ser
mulher e as vulnerabilidades femininas e masculinas. Por fim conclui-se que as
questões de gênero influenciam na sexualidade dos adolescentes
Palavras-chave: sexualidade; adolescência; identidade de gênero.
ABSTRACT
The female and male roles in Brazilian society started to be questioned and modified,
affecting the family and revealing problems that demand attention, despite the
supposed equality between the sexes reached in contemporary society. This paper
aims to discuss the influence of gender issues in the construction of sexuality in
adolescence. For the preparation of this study, bibliographic research was carried
out, with a qualitative and exploratory approach, through scientific platforms. For the
analysis of the study, the role of the family in the exercise of sexuality and in the
development of the children's gender identity was discussed, evaluating the sociocultural context, which is gender ideology, what characterizes being a man and being
a woman and the female and male vulnerabilities. Finally, it is concluded that gender
issues influence the sexuality of adolescents
Keywords: sexuality; adolescence; gender identity.
1 INTRODUÇÃO
Tratar da temática adolescência tem se constituído relevante objeto de estudo
a várias áreas de pesquisa. Os processos de transformação, construção da
identidade e vulnerabilidade as quais adolescentes podem estar expostos nessa
fase da vida, principalmente as relacionadas à sexualidade, estão ligadas a fatores
biológicos, psicológicos e sociais diversos.
No Brasil, por exemplo, observam-se variações importantes nos papéis de
gênero e nas configurações familiares. Há uma variação de representações,
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expectativas, ideais e normas sobre o tema, o que não significa necessariamente
uma perda de orientação, mas sim a coexistências de vários modelos inscritos em
diferentes níveis objetivos e subjetivos nos indivíduos e na sociedade, em geral
(Souza & Ramires, 2006).
Discutir gênero na adolescência é imprescindível para entender as relações
estabelecidas e como isso se reflete na vivência da sexualidade, contracepção e
construção de suas identidades. Diante disso, o objetivo deste estudo é analisar a
influência familiar nas questões de gênero e construção da sexualidade dos/as
adolescentes, a fim de desconstruir esse tema. Este tipo de estudo é caracterizado
pela junção e síntese de resultados de diversas pesquisas sob um determinado
conteúdo.
No contexto histórico da construção das sociedades, no qual eram
estabelecidos direitos e deveres para homens e mulheres, as questões de gênero já
eram algo a ser refletido. Nos modelos de sociedade em que observamos o
patriarcado e o machismo, as mulheres reivindicaram igualdade nos direitos
políticos, econômicos, sociais, ao corpo e à sexualidade, que até então se
encontrava em uma posição de subordinação aos homens.
A adolescência é uma fase da vida humana, caracterizada por
um conjunto de transformações sócio-psicológicas e anátomometabólicas, deixando o indivíduo exposto a um modelo de
vida até então desconhecido, de certa forma vulnerável, mas
ao mesmo tempo estabelecendo padrões comportamentais e
sonhos que permearão toda a vida. Os padrões
comportamentais se definem dentro de um ambiente que
envolve a família, os pares, a escola, o social, dentre outros,
onde, o adolescente sofre influências para sua formação e
construção da personalidade de um futuro adulto.” (XIMENES
NETO et. AL, 2007, p. 279).

A partir da década de 60, os papéis femininos e masculinos dentro da
sociedade brasileira passam a ser problematizados e modificados, afetando a
instituição social primária de excelência: a família (Goldenberg, 2001). A sociedade
brasileira passa a enfrentar um intenso processo de transformação social
influenciado por movimentos feministas que revolucionaram as relações sociais e de
poder desde os primórdios do século XX e desencadearam uma série de novos
contextos e configurações na interação entre os sexos.
A construção da sexualidade e das questões de gênero na adolescência,
socialmente, ainda se caracteriza pelo compartilhamento de saberes e experiências
de pais, mães, responsáveis e aqueles do seu convívio social. Nas últimas décadas,
a configuração familiar tem passado por transformações, apresentando-se em
diversos arranjos. Porém, tradicionalmente, há uma cultura que exige que a
educação de meninos e meninas seja diferente. No entanto, desde a descoberta do
sexo, os pais passam a programar e planejar a vida do bebê, como o espaço físico,
as características físicas, os brinquedos de acordo com o seu gênero, e com o seu
crescimento passará a atribuir papéis e expectativas sobre seu filho também de
acordo com o mesmo.(Nascimento & Trindade, 2010). Podemos considerar a família
como um contexto privilegiado de reprodução ideológica e de aprendizado social.
Na sociedade ocidental, a adolescência é tida como uma fase, na qual
aconteceria a transição entre o mundo infantil e o mundo adulto, porém há uma
distinção biológica do sexo para potencializar supostas características femininas e
masculinas como naturais quando, na verdade, as mesmas são apenas resultantes
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de processos de educação e socialização. O gênero é um aspecto importante no
desenvolvimento da identidade na adolescência, é um dos componentes em
formação no processo de construção das identidades dos adolescentes, para o qual
contribuem decisivamente a família, os pares e a mídia, entre outros. Diante dessa
concepção o gênero é aqui entendido como um produto social, cultural e histórico,
utilizado como ferramenta para desnaturalização de papéis e identidades de gênero
em contraposição ao conceito de sexo que se restringe a dimensão biológica.
A sexualidade forma a parte integral da personalidade de cada
um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano
que não pode ser separado de outros aspectos da vida. A
sexualidade não é sinônima de coito e não se limita à presença
ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais que isso, é a
energia que motiva a encontrar o amor, o contato e a
intimidade e se expressa na forma de sentir, na forma de as
pessoas se tocarem e serem tocadas. A sexualidade influencia
pensamentos, sentimentos, ações e interações e tanto a saúde
física como a mental. Se a saúde é um direito fundamental, a
saúde sexual também deveria ser considerada como um direito
humano básico.” (MEC, 2009, p. 295).

2 METODOLOGIA
Para a elaboração desse estudo, realizou-se pesquisa bibliográfica, de
abordagem qualitativa e exploratória, através de plataformas científicas, como:
SciELO (Scientific Eletronic Library), PePSIC (Periódicos Eletrônicos em Psicologia).
Inicialmente (Etapa 1), realizou-se a busca de artigos científicos disponíveis em
diferentes bases de dados a partir das palavras chaves. Esse levantamento foi
realizado em março de 2020, nas bases SciELO e PePSIC. Os artigos selecionados
foram todos indexados, revisados, entre os anos de 2014 e 2019. Foi realizada a
leitura dos títulos e resumos desses estudos visando selecionar aqueles que
versavam sobre o tema da adolescência com ênfase em sexualidade, gênero, e a
influência familiar, de forma direta, ou seja, que tivessem entre seus objetivos o
fenômeno em questão (etapa 2).Este resumo tem relação direta com o tema do
artigo, corresponde aos critérios de inclusão e estão de acordo com o objetivo
traçado nesta revisão (etapa 3). Por fim, realizaram-se a análise dos artigos
selecionados e sua categorização por meio de análise de conteúdo (BARDIN, 2011),
e consideradas as informações relevantes para a construção do resumo expandido
(etapa 4).
3 DESENVOLVIMENTO
3.1 PAPEL DA FAMÍLIA NO EXERCÍCIO DA SEXUALIDADE
DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE DE GÊNERO DOS FILHOS

E

NO

Este subitem foi organizado com o intento de responder à pergunta de
pesquisa desta revisão, ou seja, busca compreender de que maneira os pais
influenciam o desenvolvimento sexual e da Identidade de Gênero de seus filhos, ou
qual é o papel desempenhado por eles ao longo desse processo de acordo com os
artigos que compõem a amostra deste trabalho.
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A sexualidade é uma dimensão importante da vida humana que inclui o sexo,
gênero, identidade, papéis e orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e
reprodução. Para os/as adolescentes é um momento de experimentações e
descobertas, que é influenciado pelas relações de poder, questões de gênero,
valores, culturas, comportamentos, contextos políticos, econômicos, questões de
raça/cor e modelos de sociedade. A sexualidade é um dos aspectos que ganha
destaque na adolescência (ECOS, 2004; SUBRAHMANYAM et al., 2006).
A preponderância das narrativas sobre o relacionamento entre homens e
mulheres expôs o quanto, ainda hoje, as concepções sobre o masculino e o feminino
são delimitadas pelo padrão hegemônico da sexualidade binária e heterossexual,
conforme explicou Butler (2003). O domínio da heterossexualidade como significado
associado a ser homem e a ser mulher reduz o espectro de outras associações
possíveis, reforçando a ideia de uma essência feminino/masculina e de uma
oposição natural entre ambas (SCOTT, 1995).
Sob a perspectiva de Praun (2011), a ideia de gênero é baseada no senso
comum. Mesmo considerando a gravidade do desconhecimento por parte de
adolescentes de um conceito entendido como princípio organizador da estrutura de
relações de poder entre os sexos, e como uma espécie de “performance” pela qual
homens e mulheres se posicionam em relação uns aos outros e constroem sua
própria subjetividade, é possível entender que tais conceitos parecem que ainda não
estão popularizados (CURSINO, 2010).
É importante ressaltar as ideias de Mead (1982) nesse aspecto, já que o
mesmo destaca a identidade como um reflexo da estrutura social quando poderia
funcionar como força de conservação ou transformação da mesma. Assim, para que
uma efetiva transformação seja possível, é necessária uma consciência crítica sobre
as relações de poder que atuam nas construções da realidade dos grupos (NEVES
& NOGUEIRA, 2003). Sabe-se que o desconhecimento do conceito não deixa esses
adolescentes totalmente vulneráveis à opressão de gênero, porém, a importância de
um conhecimento básico de estudos de gênero para fins reflexivos sobre a sua
posição e o seu papel dentro da sociedade é inegável e funciona como estratégia de
prevenção de preconceitos, de disseminação de ignorância e como ferramenta de
transformação social.
3.2 O QUE É GENERO?
Como conceito complexo, gênero é tanto identidade (individual e social),
quanto á estrutura de organização social e de dominação simbólica (hierarquia). As
tradicionais identidades dicotômicas de gênero (forte x fraca, dominador x dominada)
e as hierarquias de gênero (valorização de coisas de homem e desvalorização de
coisas de mulher) são contestadas como construções sociais e culturais danosas
não apenas para as mulheres, mas para todos os seres humanos. A ordem
patriarcal tradicional é uma ordem gendrada, que divide tudo em dois: mundo de
macho e mundo de fêmea. A construção de masculinidade violenta, por exemplo, é
responsável pela violência de gênero: estupro, feminicídio, degradação ambiental,
guerras.
O conceito de gênero como construção sociocultural vai mais além ao
descolar o gênero do sexo: pluraliza as expressões de feminilidade e masculinidade
e, nesse sentido, desestabiliza o gênero (como par binário e dicotômico). Se o
gênero não é uma determinação do sexo biológico, a sexualidade também é
descolada do gênero. Assim, o binarismo e determinação linear de sexo e gênero
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(macho-masculino, fêmea-feminina) se dissolvem. Além disso, dissolve-se também
a crença na heteronormatividade como natural. Em síntese: sexo (macho/fêmea)
não
determina
gênero
(masculino/feminina),
nem
orientação
sexual
(homo/hetero/bi/assexual).
Na década de 1990, a teorização feminista pós-estruturalista: apontou que
sexo, corpo e gênero são culturalmente construídos, sendo o gênero uma norma
reguladora, um aparato de produção do sexo (BUTLER, 2007); desconstruiu a
correspondência
linear
entre
sexo/corpo,
gênero/identidade
sexual
e
desejo/orientação sexual; contrapondo-se ao binarismo, apontou que os gêneros
são múltiplos, instáveis, fluidos, discursivos, consistindo em efeitos produzidos nos
corpos, comportamentos e relações sociais (LAURETIS, 1994), e até mesmo que o
gênero é desincorporado (CRANNY-FRANCIS et al.,2003), vide pessoas transexuais
e transgêneros.
Em nossa cultura, a associação entre sexo biológico e gênero é tida como
natural: uma pessoa seria homem ou mulher, masculino ou feminino desde o
nascimento. É exatamente na direção contrária a essa noção que o conceito de
gênero opera, indicando que a produção das masculinidades e das feminilidades
não está, necessariamente, vinculada ao corpo biológico dos indivíduos, podendo
ser pluralizada e diversificada ao longo da vida (FÉLIX, 2015).
Gênero então corresponde aos processos individuais, sociais, institucionais,
nunca finalizados, fixos e lineares, pelos quais os sujeitos vão se constituindo como
masculinos e/ou femininos, em meio à cultura e às relações de poder (MEYER,
2003). Com base no pressuposto de que as diferenças não são simplesmente
dadas pela natureza, mas produzidas na/pela cultura, o conceito de gênero serve
para problematizar as desigualdades sociais que se sustentam em diferenças
(corporais, psíquicas e sociais) usadas para classificar e hierarquizar indivíduos
como homens e mulheres, assim como as distintas expressões de masculinidade e
feminilidade. Problematiza os modos pelos quais aprendemos e somos ensinados
(porv instituições sociais, artefatos culturais e sujeitos com quem convivemos) a nos
tornarmos homens e mulheres, masculinos e femininos, isto é, sujeitos de gênero,
de uma determinada forma, em um determinado tempo histórico e contexto
sociocultural.
3.3 O QUE É IDEOLOGIA DE GÊNERO?
No sentido negativo do termo (falsa consciência das relações de dominação),
ideologia de gênero é: sexismo (discriminação de sexo), machismo (subordinação
das mulheres), androcentrismo (dominância de normas e valores masculinos),
misoginia (depreciação das mulheres e dos valores femininos), heterossexismo
(imposição da heteronormatividade, com consequente homo/lesbo/transfobia,
rejeição de pessoas que assumem formas de sexualidade diferentes da
heterossexualidade), analogamente ao racismo, classismo, capacitismo etc.
Do ponto de vista sociológico, como lembra Rogério Junqueira (2017, p. 48),
ideologia de gênero refere-se propriamente aos “processos de naturalização das
relações de gênero, a subordinação das mulheres, a assimetria de poder e de
acesso aos recursos por parte das mulheres em relação aos homens. De acordo
com tal entendimento, são manifestações de ideologias de gênero o machismo, o
sexismo, a misoginia, a homofobia”, assim como esta polêmica atual. O feminismo,
que busca a liberação das mulheres e o fim da dominaçãov masculina e do
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androcentrismo, seria uma contra-ideologia, no sentido Gramsciano. E o conceito de
gênero é uma peça-chave dessa contraideologia.
Nas últimas décadas do século XX, o feminismo adentrou organizações e
instituições sociais, e o conceito de gênero transversalizou interesses e valores
femininos nas políticas públicas (CASTELLS, 1999, p. 221).
A Plataforma de Ação de Beijing, resultante da IV Conferência Mundial da
Mulher de 1995, identificou 12 áreas prioritárias para mudar a situação das mulheres
no mundo, entre elas: a pobreza, a desigualdade no acesso a atividades produtivas,
recursos e gerenciamento ambiental, as desigualdades e inadequações na
educação e saúde, a desigualdade na participação no poder e nas mídias, e a
violência.
Pouco avançamos. A Campanha “Beijing+20: Empoderar as Mulheres,
Empoderar a Humanidade. Imagine!” retoma essas questões. A meta da ONU
Mulheres é um mundo em que todas as mulheres e meninas tenham direitos e
oportunidades iguais até 2030.
Na contramão dos recentes e insuficientes avanços que tivemos, aparece
uma reação conservadora transnacional, que alia grupos fundamentalistas religiosos
cristãos, católicos e evangélicos, para denunciar uma suposta “ideologia de gênero”.
Esse ativismo religioso reacionário, segundo Rogério Junqueira (2017, p. 47), visa:
recuperar espaço das igrejas em sociedades que passam por processos de
secularização; conter o avanço de políticas de garantia ou ampliação dos direitos
humanos de mulheres, pessoas não-heterossexuais e outros dissidentes da ordem
sexual e de gênero; (re)naturalizar as concepções de família, maternidade,
parentesco,(hetero)sexualidade e diferença sexual, buscando restaurar a tradicional
ordem de sexo (a heteronormatividade) e gênero (a dominação masculina).
Qual a origem do sintagma ou dispositivo retórico “ideologia de gênero”?
Segundo Rogério Junqueira (2017, p. 47), trata-se de uma “invenção católica que
emergiu sob os desígnios do Pontifício Conselho para a Família e de conferências
episcopais, entre meados dos anos de 1990 e início dos 2000”. Assim, a chamada
“ideologia do gênero” é “denunciada como uma forma de ‘doutrinação neototalitária’,
de raiz marxista e ateia (...) camuflada em discursos sobre emancipação, liberdade e
igualdade (...) uma imposição do imperialismo cultural dos Estados Unidos da
América, da ONU, da União Europeia e das agências e corporações transnacionais
dominadas por ‘lobbies gays’, feministas, juntamente com defensores do
multiculturalismo e do politicamente correto, extremistas ambientalistas,
neomarxistas e outros pós-modernos” (p. 49-50).
Se tomarmos “ideologia” na acepção “neutra”, como conjunto de ideias e
valores, teríamos então duas ideologias de gênero: (1) Uma ideologia de origem
essencialista – criacionista (religiosa) ou biologicista (pseudo-científica), que acredita
que o gênero é determinado pelo sexo biológico, e que gênero e sexualidade só
devem se expressar no marco da heterossexualidade. Essa ideologia de “gênero
natural” cria problemas ao condenar mulheres que querem fazer trabalhos de
homem (governar, pilotar aviões, fazer pesquisa científica etc) e pessoas lésbicas,
gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, travestis, queer e intersexo – LGBTQI
(tachadas de anormais, imorais e pecadoras), que querem simplesmente ter direitos.
Escuta-se dizer que gênero é coisa do diabo (por líderes religiosos fundamentalistas)
ou que não tem base científica (por pessoas que não conhecem os estudos de
gênero).
Outra ideologia baseada no paradigma do construcionismo social, segundo o
qual o gênero é, em si mesmo, uma instituição social (LORBER, 2010): um elemento
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estruturante da organização social, da divisão do trabalho, das relações sociais e
das identidades sociais e individuais. Esse paradigma focaliza os processos que
criam as diferenças de gênero e invisibilizam sua construção, conectando processos
e estruturas sociais gendrados. Desde a infância, lemos o mundo (já dividido por
gênero) e nele nosv posicionamos, sendo a aprendizagem de ser menina ou menino
a primeira da formação do autoconceito (MORENO,1999). Como explica Pierre
Bourdieu (1999), as relações de dominação são somatizadas e assim naturalizadas
numa relação de causalidade circular entre as estruturas objetivas do espaço social
e as estruturas subjetivas (as disposições psicossomáticas produzidas nos sujeitos).
Em suma, segundo a primeira concepção ideológica, gênero seria
dado/determinado no nascimento: por Deus (concepção criacionista) ou pela
natureza (concepção biológica determinista/reducionista/simplista). Essa é a
concepção binária, dicotômica e fixa de gênero, baseada na crença numa ordem
natural, numa identidade biológica de sexo-gênero, e numa ordem social e histórica
imutável. De acordo com a segunda concepção ideológica, gênero seria construído,
de múltiplas e variadas formas, ao longo da vida: nas relações culturais, sociais e
pedagógicas. Essa é a concepção construcionista, que visualiza a diversidade e a
liberdade de se expressar como ser humano, mais além de categorias de homem ou
mulher (de modelo único). Representa a esperança de um mundo mais justo e
solidário.
No que diz respeito à comunicação entre pais e filhos sobre sexualidade esse
tema se destaca dentre os demais, sendo um dos mais recorrentes entre os
objetivos, resultados e conclusões dos estudos recuperados. Esse dado aponta para
a consideração da família como uma importante fonte de informação sobre esse
tema, bem como a ideia de que a família ocupa um lugar privilegiado de cuidado
sobre a sexualidade dos filhos e filhas. Os estudos apontam que os diálogos são
escassos e centram-se na prevenção de gravidezes e doenças sexualmente
transmissíveis, ou seja, há uma delimitação da sexualidade ao ato sexual na
transmissão de informações entre as gerações. Também é constatado que essas
conversas apesar de não serem permeadas por proibições, são perpassadas por
sentimentos como desconforto e vergonha e por insegurança dos pais (Binstock &
Gogna, 2015; Marola et al., 2011; Orcasita et al., 2012; Ressel et al., 2011;
Savegnago & Arpini, 2014; Savegnago & Arpini, 2016; Segovia & Caro, 2015).
Apesar de apontada como local de cuidado a família também aparece como
ambiente de controle estando os pais incumbido de transmitir aos filhos as normas
culturalmente instituídas que regem o comportamento sexual considerado adequado
no coletivo (Costa, Junqueira, Meneses, Stroher & Moura, 2012; Longoray & Ribeiro,
2015; Ressel et al., 2011; Soliva & Silva Junior, 2014; Toledo & Teixeira Filho, 2013).
Essa afirmação corrobora com os argumentos de Foucault (2014) sobre a família ao
defender que ela é a responsável por garantir que seus membros sejam
enquadrados nas normas sociais vigentes de exercício da sexualidade e papéis de
gênero. A função reguladora da família fica evidente nos artigos que tratam de
sujeitos dissidentes da heteronorma que relatam as medidas coercitivas tomadas
(exclusões, ameaças, agressões e, inclusive, assassinatos) pelos pais e outros
familiares na tentativa de garantir que os sujeitos retomem comportamentos
considerados adequados ao seu sexo (Jiménez, Borrero & Nazario, 2011; Longoray
& Ribeiro, 2015; Silva & Oliveira, 2015; Soliva & Silva Junior, 2014; Toledo &
Teixeira Filho, 2013).
Por fim, diferentemente da associação entre sexualidade e diálogo as
perspectivas e normativas de gênero não precisam ser ensinadas de maneira formal,
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segundo os estudos, mas são perpetuadas pelo fazer dos pais e pela divisão sexual
do trabalho que é naturalizada pelas famílias. Dessa maneira, a transmissão dos
papéis de gênero entre as gerações se dá pela observação e internalização pelos
filhos dos valores que regem a rotina familiar na qual estão inseridos (Botton et al.,
2015; Carvalho et al., 2014; Senkevics & Carvalho, 2015).
3.4 O QUE CARACTERIZA SER HOMEM E SER MULHER?
O conceito de gênero está em constante modificação de acordo com as
transformações socioculturais. Na adolescência expressam-se as concepções de
gênero a partir do contexto social e político na qual está inserido. Desta forma, as
suas experiências contribuem para construção da própria identidade e significados
sobre o mundo. Para a construção desta é importante à discussão sobre identidade
de gênero, que é influenciada pela herança familiar, contexto religiosos e
socioculturais, pela mídia e por aqueles do seu convívio social. Esta herança é um
reflexo das ideologias transmitidas de geração em geração que podem ser
incorporadas na sua totalidade pelos adolescentes ou modificadas mediante suas
vivências.
Os padrões culturais da sociedade impõem comportamentos e atividades
referidas como normal e adequada para homens e mulheres. Desta forma, as
atribuições referentes ao homem têm sido relacionadas à realização de atividade
que exige força física, resistência à dor e coragem, tomadas de decisão,
paternidade, ao provedor e protetor da família, à racionalidade, à violência, à
virilidade e a incapacidade de controlar os desejos sexuais. A beleza, a
sensualidade, a delicadeza, a docilidade, a discrição, a subordinação ao homem, a
monogamia e a maternidade são atributos associados à mulher. Essa diferenciação
entre homens e mulheres baseada em características físicas ocorre na maioria das
culturas, de acordo com Nicholson (2000). Segundo a autora, a divisão binária entre
corpo masculino e corpo feminino reduz os sentidos atribuídos às mulheres e aos
homens, como se existissem um homem e uma mulher únicos – que aqui se
traduziriam no homem macho e na mulher bonita.
4 CONCLUSÃO
Diante de tudo que foi abordado e discutido ao longo deste artigo, conclui-se
que as questões de gênero influenciam na sexualidade dos adolescentes de forma a
determinar suas ações. Diante da abordagem de gênero, é necessário compreender
os padrões da sociedade atual aos quais este grupo é exposto desde criança. O fato
de existir essa padronização de comportamento desde a infância faz com que os
adolescentes cresçam de forma alienada, seguindo-os, sem perceber que os seres
humanos têm vontades e desejos diferentes. De fato, as narrativas produzidas em
grupos associam o feminino e o masculino, em geral, aos atributos relativos à
feminilidade e à masculinidade hegemônicas. Butler (2003) explica que as
identidades hegemônicas são sempre acompanhadas por outras identidades não
associadas aos valores dominantes. Justamente por isso, o discurso hegemônico é
constantemente reforçado, na tentativa de evitar a conquista de espaço por parte
dos discursos desviantes, o que prejudicaria a fixação de uma identidade definitiva
(Sabat, 2004).
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A repetição dos estereótipos de gênero, observada nas narrativas coletadas,
indica a tentativa de potencialização do discurso hegemônico, motivada
possivelmente pela busca, por parte dos adolescentes, pela definição de uma
identidade de gênero única e fixa. Dessa forma, é pertinente afirmar que essas
questões devem ser discutidas de forma transversal nas escolas, desde o início da
vida escolar para que os futuros adolescentes estejam despidos de preconceitos. O
Estado que deveria sensibilizar a sociedade diante dessas questões, mas muitas
vezes assume uma posição sexista na educação, com a criação de políticas públicas
que consideram o binômio homem e mulher e compreende a sexualidade como algo
complexo. Nesta fase da vida os adolescentes estão em processo de descoberta e
por isso é fundamental a discussão sobre liberdade sexual, gênero, machismo e
feminismo no intuito de construir sua sexualidade sem preconceitos e empoderar os
mesmos. A concepção ideológica é realmente benéfica à humanidade e ao
desenvolvimento individual, portanto, de interesse da educação. A diversidade
sexual e de gênero é mais propícia à saúde psíquica e à convivência e coesão
sociais, contudo, a diversidade de famílias não nega a família heterossexual.
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A INFLUENCIA DA ESCOLHA PROFISSIONAL NO
DESENVOLVIMENTO DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS EM
JOVENS ADULTO
Helen Fernanda Teixeira1 , Sara Nascimento2, Flavia Nunes Flores3 Douglas Dal
Molin4

RESUMO
Os problemas psicológicos têm sido cada vez mais comuns nos jovens,
principalmente no período em que se encontram entrando na fase adulta, onde as
decisões são extremamente importantes para o sucesso parcial do seu futuro.
Dentre essas patologias, destaca-se a ansiedade, pois o mercado de trabalho vem
sido exigente diante de experiências para contratação e a escolha pela faculdade
dos sonhos, hoje, a condição socioeconômica de cada indivíduo tem grande
influência nessa decisão. Esse estudo tem como objetivo geral demonstrar como são
desencadeados esses problemas, como as influencias podem contribuir na sua
propagação e a determinância da ansiedade no processo da fase de vida do jovemadulto em visão de tomadas importantes para sua carreira. Teve como metodologia
à pesquisa bibliográfica e através dela foi possível alcançar os objetivos propostos.
Conclui-se que tratamento ou intervenção psicológica nessas patologias tem
importante papel na vida do jovem-adulto frente a com a orientação profissional,
podendo colaborar diretamente nas decisões dos jovens, para que as mesmas
sejam tomadas com assertividade
Palavras Chave: Escolha profissional, problemas psicológicos, jovens.

ABSTRACT
Psychological problems have been increasingly common in young people, especially
when they are entering adulthood, where decisions are extremely important for the
partial success of their future. Among these pathologies, anxiety stands out, as the
job market has been demanding in the face of hiring experiences and the choice of
the college of dreams, today, the socioeconomic status of each individual has a great
influence on this decision. This study has the general objective of demonstrating how
these problems are triggered, how influences can contribute to their spread and the
determinant of anxiety in the process of the young adult's life stage in view of
important outlets for his career. It had as methodology to the bibliographic research
and through
it it was possible to reach the proposed objectives.. It is concluded that treatment or
psychological intervention in these pathologies has an important role in the life of the
young-adult compared to professional guidance, being able to directly collaborate in
the decisions of the young people, so that they are taken with assertiveness
Key-words: Professional choice, psychological problems, young people.
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1 INTRODUÇÃO
Programas de prevenção e tratamentos terapêuticos devem ser
implementados desde cedo para preparar o psicológico dos jovens diante essa
situação. Deve-se dar atenção especial às jovens, pois elas apresentam níveis mais
elevados de sintomas de ansiedade, o que podem acarretar vários resultados
negativos em suas tentativas, interferindo na sua autoconfiança, prejudicando mais
sua saúde mental e seu estado físico. A opção por uma profissão nem sempre é
algo fácil e pode tornar-se uma tortura para o jovem que necessita posicionar-se
diante de uma profissão. Isso ocorre porque normalmente a escolha é feita numa
época de transformações e mudanças físicas e psíquicas, o que por si só gera
conflitos. Além disso, a sociedade, a família e os amigos cobram urgência num
posicionamento para o qual nem sempre o jovem está preparado. Mello (2002).
No período anterior à transição para a segunda série do ensino médio, a
indecisão entre escolher um emprego ou vestibulares para decidir o seu futuro,
começam a emergir, com isso a ansiedade devido a possíveis dúvidas vem à tona.
Os questionamentos acerca de ser capacitado ou se está preparado para passar por
um vestibular ou então em um processo seletivo empresarial, levando em
consideração a classe social e a sede de conquista de bens materiais que também
interfere nas escolhas do indivíduo, geram muitos conflitos. A pressão psicológica
está presente logo nos primeiros anos de estudo, vindo de perguntas frequentes de
nossas famílias, como, o que você quer ser quando crescer?
Os objetivos desse estudo são, analisar a relação da escolha profissional em
jovens do ensino médio com problemas psicológicos relacionados a ansiedade.
Entender se as questões culturais afetam a escolha pela carreira acadêmica ou
profissional, respondendo à pergunta: Como a escolha profissional influencia os
jovens a desenvolver problemas psicológicos?
2 METODOLOGIA
Para elaboração deste estudo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, de
abordagem qualitativa. Lakatos e Marconi (2003) afirmam que a pesquisa qualitativa
não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o
aprofundamento da compreensão de um grupo social. De acordo com Mello (2002),
o estudo é apresentado como uma pesquisa bibliográfica tendo como característica
a abordagem de contextualizar, investigar, direcionar e apresentar maneiras de
compreender o meio do problema sugerido ao título. Os
materiais
foram
selecionados de acordo com as seguintes etapas: 1)
Procura
de
artigos
relacionados à orientação profissional, nas bases Scielo (Scientific Eletronic Library),
Pepsic (Periódicos Eletrônicos em Psicologia), Google Scholar. 2) Os artigos serão
selecionados de acordo com o tema relacionado, o qual expressam maior clareza
sobre o assunto. 3) Será realizada uma análise sobre o tema apresentado neste
estudo. 4) Será realizada uma discussão apontando quais problemas psicológicos
estão relacionados com a escolha profissional.
3 DESENVOLVIMENTO
3.1 ESCOLHA PROFISSIONAL
A orientação profissional amplia a perspectiva do indivíduo, possibilitando a
abrangência de conhecimento com variantes carreiras profissionais. É apresentada
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através das informações, a relação do indivíduo com o meio em que esta, seu grupo
social e familiar, entretanto muitas vezes, ainda encarada como "decisiva para a vida
toda". A decisão por sua carreira se dá em busca da independência financeira ou
pessoal, no período que o indivíduo procura a realização da escolha profissional.
De acordo com Nepomuceno e Witter (2010) a escolha de uma profissão é
uma das decisões mais sérias da vida de alguém, visto que ela irá determinar, de
certa maneira o destino da pessoa, assim como seu estilo de vida, a sua educação e
até o tipo de pessoas com quem irá conviver no trabalho e na sociedade. O desejo
do jovem brasileiro de ingressar na educação superior não é, em princípio, um
problema, até mesmo porque o Brasil é, atualmente, o país da América Latina com
os menores índices de acesso à educação superior, contando com menos de 12%
da população com idade entre 18 e 24 anos matriculada nesse nível de ensino
(Brasil, 2001a). No entanto, a dificuldade para manter-se em uma universidade sem
ter que ingressar no mercado de trabalho para manter seus gastos comuns, é a
situação que vem gerando problema, pois há uma certa necessidade do indivíduo
em relação aos custos, pois sabemos que as condições culturais incidem
diferentemente na vivência individual e grupal conforme a classe social (BarusMichel, 2005) e que as classes menos favorecidas têm as oportunidades de escolha
diminuídas. Entender como as escolhas são afetadas pela dinâmica de elementos
sociais e pessoais pode contribuir para um desenvolvimento de carreira pautado em
condições mais próximas às necessidades do estudante oferecendo-lhe maior
autonomia frente às decisões (Lent, Brown, & Hackett, 1994; Teixeira, 2008).
3.2 FATORES PSICOLÓGICOS NO PROCESSO DA ESCOLHA PROFISSIONAL
É primordial refletir sobre os fatores que possam afetar direta ou
indiretamente a decisão de um jovem acerca da sua escolha profissional, pois é
nesta etapa da vida que o ser humano encontra-se em uma série de mudanças,
como afirmam Sparta e Gomes (2005) “não só fisiológicas, cognitivas e psicológicas,
mas também em relação aos papéis sociais a serem assumidos pelo indivíduo”.
Para os autores, as mudanças que vão além das biológicas. Elas abarcam todo o
mundo emocional e intelectual do indivíduo, assim como sua vida social, visto que a
sociedade passa a esperar dessa pessoa novas responsabilidades e novas funções.
Isso significa que o jovem pode estar suscetível a uma série de problemas
psicológicos, como, baixa autoestima e autoconfiança, distúrbios de sono, estresse e
principalmente, ansiedade. Esses são os fatores mais comuns que os jovens
enfrentam. As atuais práticas de orientação profissional no Brasil centram-se no
indivíduo que escolhe, buscando auxiliar na escolha de uma profissão que concilie
desejos pessoais e mercado de trabalho (Lisboa, 2002). Tais jovens advêm de
regiões urbanas, de classe média e aspiram a uma profissão que tem formação
superior. Considerando que tal indivíduo pertence a uma pequena parcela da
sociedade brasileira, temos outros tantos jovens que aparentemente não têm
oportunidade de escolha, pois precisam sobreviver, ou ajudar suas famílias a isso,
trabalhando naquilo que lhes for oferecido
A decisão por uma carreira acontece a partir de escolhas feitas em uma etapa
da vida em que o estudante pode não possuir as condições necessárias para
avaliar, as perspectivas dos acontecimentos que o aguardam durante e após o
término de seu curso. Por isso, o processo decisional não deve ser considerado um
método rígido, tampouco linear (Gadassi, Gati, & Dayan, 2012; Gati, 2013).
Conforme foi citado, o jovem em sua maneira de analisar a futura escolha
profissional acaba entrando em problemas psíquicos através da sua maneira de
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pensar, absorvendo para sua mente algo definitivo e por conta disso acabam
sentindo um grande peso em sua decisão futura, sendo ela em busca da
independência financeira ou satisfação pessoal. Durante esse processo, surgem
dificuldades ao pensar que escolhendo uma profissão seria para o resto da vida.
Esse caso não deve ser pensado como uma decisão isolada, pois envolve uma série
de fatores internos (expectativas) e externos (influência sociais), como a situação
socioeconômica, os medos, valores pessoais, pressão social e familiar, mercado de
trabalho e influencias. As expectativas que os estudantes possuem sobre a
universidade ou sobre seu futuro profissional podem ser considerados um tema
complexo, o que lhes colocam em uma situação psicológica desagradável, pelo fato
do mercado exigir certas experiências, também em relação à faixa etária, aos
objetivos de vida pessoal e profissional e pelo caráter dinâmico, do contexto social
em que está inserido.
Atualmente, os cursos universitários são preenchidos
tanto por adolescentes que acabaram de sair do Ensino Médio quanto por pessoas
que buscam uma recolocação no mercado de trabalho. Assim, se por um lado as
expectativas são as predições acerca do desempenho em determinado contexto
social (Gomes & Soares, 2013); por outro lado, deve-se levar em consideração que
a formação de tais predições é permeada por um contexto sócio-histórico-cultural
que pode exercer algum tipo de influência sobre o que se espera da vida acadêmica
(Berger & Luckman, 2004; Faria & Loureiro, 2015; Setton, 2011; Teixeira, 2008).
O psicólogo americano John Holland (1919-208) correlaciona em sua teoria
sobre Estruturas Vocacionais as características vocacionais e o ambiente
profissional que escolhemos e criamos em relação a estas características que
acarretarão a satisfação profissional ou não de cada indivíduo. Ele apresenta sua
teoria em 6 (seis) tipos principais, desenvolvendo descrições ocupacionais, baseado
na Teoria de Testes Vocacionais. A ideia central em sua teoria é que as preferências
ocupacionais expressam características de interesse e de personalidade,
influenciando diretamente a escolha de uma vocação.
A teoria postula que as personalidades e os ambientes de trabalho podem ser
basicamente de seis tipos: Realista (R): Gosta de atividades concretas e produtivas,
que precisem de conceitos técnicos ou tecnológicos e busquem a solução de
problemas, Pesquisador ou investigativo: A partir de uma área de conhecimento
escolhida, este perfil se dedicará por horas a fio em seu estudo, aprofundamento e
análise. Tudo no mundo e à sua volta será compreendido ou explicado através da
argumentação lógica, Artístico: Criar produtos, encontrar formas de comunicar ideias
ou sentimentos, expressar artisticamente seu modo de compreender tudo o que
percebe, sente e acredita. O potencial de expressão é o propulsor pessoal e
profissional do perfil artístico. Se você compreender o canal de comunicação
utilizado pelo artístico, então compreenderá seu mundo, Social: Sua palavra chave:
Relacionar-se. Atividades onde possa informar, orientar, auxiliar, tratar ou ajudar
terapeuticamente são suas principais escolhas. Interessa-se pelos vínculos humanos
e manifesta sensibilidade e responsabilidade na busca por desenvolvimento
individual, grupal, institucional, social e ético, Empreendedor: Empreender significa
literalmente "tomar a responsabilidade para si, assumir com as próprias mãos". Este
perfil demonstra grande apetite por desafios e não gosta de atividades
excessivamente rotineiras.
O novo ou inusitado o atraem. Demonstra
habilidades verbais para a persuasão, negociação e decisão, Assessoria ou
Convencional: Planejamento, organização e busca máxima de eficiência nas
mínimas tarefas. Gosta de atuar em seus projetos para atingir suas metas - grande
característica de atuação deste perfil.
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A teoria Estrutura Vocacional de Holland pode contribuir para que os jovens
não tenham tanta dificuldade em sua escolha e evitar desenvolver transtornos de
ansiedade. A teoria de Holland não traz uma determinada certeza, mas sim um
direcionamento, para a facilitação da escolha do indivíduo, tendo todas as
possibilidades de escolhas na sua visão de escolha profissional que irá proporcionar
satisfação, prazer, conhecimento e gratificação.
4 CONCLUSÃO
Com estes problemas psicológicos presente na vida de um jovem que está
pensando na sua futura profissão, sua realização profissional, construindo, criando
um sonho que basta sua decisão para se tornar realidade, de Peter Drucker, sendo
o escritor considerado o pai da administração moderna, “ A melhor maneira de
prever o futuro é cria-lo”, assim, muitos jovens ao decorrer do seu ciclo da vida, ao
termino do ensino médio, acabam desencadeando problemas psicológicos, tendo
como principal patologia, a ansiedade. Nesta pesquisa apresentou-se a Teoria de
Holland como um direcionamento ao jovem, evitando o desencadear desses
distúrbios. O engajamento do estudante frente ao curso que escolheu trilhar
favorece o desenvolvimento de expectativas mais próximas à realidade profissional.
A decisão em relação a qual atividade seguir começa geralmente no fim do
ensino médio, com a proximidade do vestibular. É nesta época que os pais,
professores, parentes e amigos começam a querer saber qual será a profissão
escolhida. Por conta das inúmeras possibilidades e anseios a decisão se torna uma
verdadeira saga. Para todos os casos, o processo de autoconhecimento é essencial
e indispensável que o adolescente consiga definir os traços da sua personalidade,
suas aptidões, habilidades e gostos pessoais que definirão os caminhos a serem
trilhados. Este processo pode ser feito pelo próprio adolescente com auxílio da
família e amigos, mas a ajuda profissional pode facilitar a escolha. A orientação
vocacional ou profissional é pois, um processo de ajuda, de carácter mediador e
cooperativo, entre o profissional preparado teoricamente e tecnicamente e um
sujeito, ou grupo de sujeitos, que usufruem deste auxilio na elaboração e construção
do seu projeto de vida (conhecimento do seu processo de escolha,
autoconhecimento, conhecimento do mundo de trabalho. Pois o indivíduo primeiro
reconhece a si mesmo sendo os seus gostos, hábitos, rotinas, sua infância, sua
trajetória de vida até onde se encontra, que é onde direciona sua escolha,
esclarecendo a si qual a visão perante uma futura decisão, que não acaba apenas
sendo seu prazer profissional, mas também seu meio social e estado financeiro. A
escolha profissional é um pedaço daquilo que já se viveu e seguir deve ser feita a
partir da autorreflexão. O pensador Di Matioli diz que “As pessoas escolhem suas
profissões para se sentirem uteis, eficientes, confiantes e potencialmente mais
produtivas”. Quaisquer decisões a serem tomadas, requerem a reflexão sobre si, o
cuidado para que não haja nenhum rompimento em sua saúde mental. Na
atualidade, com mercados de trabalho estão extremamente exigentes, elevadas
taxas de desemprego, fenómenos de emigração, entre outros fatores, são aspetos
para os quais o estudante deve ser alertado, auxiliado, encaminhado em todo o seu
percurso escolar, consideramos importante e com implicações futuras a investigação
junto de estudantes e técnicos de que forma é realizada a orientação escolar e
possibilidade desta corresponder mais às expectativas do estudante parcerias criar
uma estrutura financeira de apoio que contribua para a não limitação dos projetos de
exploração dos jovens oriundos de famílias com menores recursos económicos, pois
os jovens não exploraram todos ao mesmo nível quando chegam à escola..
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A INFLUÊNCIA DA INTELIGENCIA EMOCIONAL NO
COMPORTAMENTO COMPULSIVO POR COMPRAS
Ingrid Caroline Woellner 1 , Karen Mariana da Cruz 2, Lorena Santos O. Azevedo3,
Maria Eduarda Souza 4 Flavia Nunes Flores5 Douglas Dal Molin6
RESUMO
O episódio de compulsão por compras é caracterizado pelo grande impulso do
comprar sem precisar. O estudo objetivou a estimar a prevalência e os fatores
associados aos episódios de compulsão por compras. Para compreender como a
inteligência emocional (IE) pode influenciar no comportamento compulsivo por
Compras (CCC), foi realizado uma pesquisa bibliográfico a partir de artigos e livros
científicos, referenciados nas bases de dados Scielo, Pepsic, Google Scholar. A IE é
definida como uma habilidade mental, a fim de contribuir com maior eficiência no
tratamento compulsivo. O comprar compulsivo é uma condição crônica encontrada
em pessoas do mundo todo, que divide características comuns com transtornos do
controle do impulso. O transtorno pode apresentar altas taxas de comorbidade,
podendo desenvolver outros tipos de doenças. As recomendações conforme
especialistas é primeiramente saber identificar suas emoções para ajudar no auxílio
do tratamento (CCC).
Palavras-chave: Inteligência Emocional, compulsão, compras.
ABSTRACT
The episode of compulsion for buying has the characteristic of a big impulse of
buying without needing. The study objective was to assess the prevalence and
factors associated to the episodes of shopping compulsion. To comprehend how the
emotional intelligence (EI) can influence the compulsive buying disorder (CBD), was
did a bibliographic research from articles and scientific books, with references based
on data from Scielo, Pepsic and Google Scholar. The EI is a mental ability in order to
contribute more efficiently to compulsive treatment. The buying compulsion is a
chronical condition found on people around the world, and has common
characteristics with the impulse control disorder. The disorder can show high levels of
comorbidity, and can develop other types of diseases. The specialists
recommendation is first know how to identify your emotions to help in treatment aid
(CBD).
Key-words: Emotional intelligence, compulsion, shopping.
1. INTRODUÇÃO
O comportamento compulsivo tem sido um dos transtornos emocionais
evidentes no dia a dia. Especificamente, o comportamento compulsivo por
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compras tem trazido inúmeras consequências para o ser humano, visualizando
por aspectos econômicos, emocionais, dentre outros.
Na maioria dos casos, há múltiplas obsessões e compulsões simultâneas e
não sintomas únicos ou pares.
Observa-se que o comportamento compulsivo e ou obsessivo pode vir a ser
um Transtorno Obssessivo Compulsivo- TOC.
De todos os transtornos mentais o Transtorno Obsessivo Compulsivo- TOC
foi considerado pela OMS como a 10ª causa de incapacidade no mundo4-6.
O TOC é um transtorno caracterizado por ideias obsessivas e/ou por
comportamentos compulsivos recorrentes e tem sido reconhecido por seu
curso crônico e incapacitante4. Tais ideias e comportamentos perturbam
muito e consomem tempo da vida do sujeito, interferindo ocupacional e
socialmente. (SCHOOL et all 2017).

Atualmente vivemos em uma época onde grande parte da população acaba
atraindo dividas por não possuir um equilibro emocional. Através da IE
(Inteligência Emocional), ou seja, a capacidade necessária que todo ser humano
precisa para controlar seus sentimentos e emoções, para evitar decisões
precipitadas e impulsivas que podem levá-los a apuros, como dívidas. Quando
identificamos a emoção que estamos sentindo em determinada ocasião, e avaliar
se essa emoção é benéfica ou prejudicial para a realização dos nossos objetivos,
conseguimos identificar o que nos leva a realizar compras sem a real
necessidade.
“A inteligência emocional envolve a capacidade de perceber
acuradamente, de avaliar e de expressar emoções; a capacidade de perceber
e/ou gerar sentimentos quando eles facilitam o pensamento; a capacidade de
compreender a emoção e o conhecimento emocional; e a capacidade de controlar
emoções para promover o crescimento emocional e intelectual.” (Mayer &
Salovey, 1997,p. 15).
O objetivo desse estudo é:
 Entender o comportamento compulsivo.
 Analisar o comportamento de compulsão por compras.
 Correlacionar o comportamento compulsivo por compra e a
inteligência emocional.
Diante disto faz-se necessário entender o que é inteligência emocional para
compreender como a IE pode influenciar o comportamento compulsivo, sendo que
uma de sua característica principal é a capacidade de controlar impulsos, e
através desses estudos relacionar os cinco pilares da inteligência emocional com
o comportamento compulsivo por compras.
A influência da inteligência emocional pode auxiliar no comportamento
compulsivo por compras?
2. METODOLOGIA
O trabalho proposto é uma pesquisa qualitativa, que segundo Minayo
(2004), permite aprofundar os significados das ações e relações humanas, e
desvendar o fenômeno e suas origens, captando os distintos significados da
inserção na vida de cada sujeito. O presente estudo é feito a partir de pesquisa
bibliográfica, que, segundo Gil (2002), parte do uso de materiais já publicados, tais
como artigos e livros científicos disponíveis de forma física ou digital. Caracteriza-
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se também como uma revisão da literatura, pois busca contextualizar, investigar e,
principalmente, apresentar uma discussão crítica sobre o problema (GIL, 2002).
A inclusão dos materiais ocorreu da seguinte forma:
1) Para entender o conceito de inteligência emocional foi lido o livro
“Inteligência emocional: A teoria revolucionária que redefine o que é ser
inteligente.” (GOLEMAN,1995).
2) Para referenciar a compulsão por compras os artigos utilizados foram
retirados dos indexadores Scielo, Pepsic, Google Scholar.
3) Leitura do artigo e consideração de que o texto traz informações
relevantes para esta pesquisa.
4) Correlacionar a inteligência emocional com o comportamento compulsivo
por compras.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

O conceito de inteligência emocional (IE) surgiu com Charles Darwin, ele que
notou uma importância na expressão emocional para a sobrevivência e adaptação.
No decorrer dos anos, Edward Thorndike, David Wechsler, Abraham Maslow, vários
outros teóricos e pesquisadores foram se aprofundando mais na teoria e
aperfeiçoando esse conceito da inteligência emocional.
A IE foi definida por Salovey e Mayer como uma habilidade mental, assim:
[...] a capacidade de perceber acuradamente, de avaliar e de expressar
emoções; a capacidade de perceber e/ou gerar sentimentos quando eles
facilitam o pensamento; a capacidade de compreender a emoção e o
conhecimento emocional; e a capacidade de controlar emoções para
promover o crescimento emocional e intelectual. (SALOVEY E MAYER
1990, p. 15)

O nível de percepção, avaliação e expressão da emoção inclui desde a
capacidade de identificar emoções em si mesmo, em outras pessoas, condições
físicas ou em objetos, até a capacidade de expressar emoções e as necessidades
relacionadas, inclui a forma de avaliar a autenticidade de uma expressão emocional,
detectar sua realidade, falsidade ou tentativa de manipulação.
“O controle reflexivo das emoções para incentivar o crescimento emocional e
intelectual refere-se à capacidade de tolerar reações emocionais, agradáveis
ou desagradáveis, compreendê-las, sem exagero ou diminuição de sua
importância, controlá-las ou descarrega-las no momento apropriado”.
(BUENO,PRIME, 2003, p. 208).

Em 1995, procedeu-se o evento da popularização da IE, principalmente
quando o autor Daniel Goleman lançou o livro intitulado "Emotional intelligence".
Este livro transformou a maneira de pensar a inteligência, pois alterou práticas de
educação e mudou o mundo dos negócios. Em relação à fronteiras da psicologia e
da neurociência, Daniel Goleman trouxe o conceito de "duas mentes" - a racional e a
emocional - e explicou como, juntas, elas moldam nosso destino. Segundo Goleman,
obter consciência das emoções é um fator essencial para o desenvolvimento da
inteligência do indivíduo.
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O autor mostra como a inaptidão de lidar com as próprias emoções pode
destruir vidas. O fracasso e a vitória não são determinados por algum tipo de loteria
genética: muitos dos circuitos cerebrais da mente humana são maleáveis e podem
ser trabalhados. Através de exemplos marcantes, Goleman descreve cinco
habilidades-chave da inteligência emocional e aponta como elas determinam nosso
êxito nos relacionamentos e no trabalho, e até nosso bem-estar físico.
Um dos dados mais interessantes apresentados é o fato de o QI (Quociente
Intelectual) ter uma participação de apenas 20% no sucesso de uma pessoa. E, os
80% restantes estão ligados a fatores relacionados à inteligência emocional, sendo a
capacidade que se tem de identificar suas próprias emoções, bem como os
sentimentos daqueles que o cercam.
“Saber como gerir bem nosso lado emocional é o grande segredo para levar
uma vida mais equilibrada e obter o tão sonhado sucesso profissional. O QI
e o QE (quociente emocional) não são conceitos opostos, mas são
habilidades que geralmente funcionam de maneira separada.”
(GOLEMANN, 1955).

Considera-se a inteligência emocional classificada em 5 pilares. O primeiro é
a capacidade de autoconsciência, conhecer-se. Analisar suas emoções e os atos
que você faz como resposta aos seus estímulos. Por trás deste sentimento, pode
existir medo do fracasso, receio de julgamentos, temor de se apresentar em frente a
um público. Reconhecer verdadeiramente seus sentimentos, a ponto de nomear
corretamente as suas emoções, é o primeiro passo fundamental para desenvolver a
inteligência emocional, ou seja, é preciso conhecer as emoções para poder
administrá-las. Dessa forma, conhecer as próprias emoções é a chave da
inteligência emocional.
Por segundo, temos o pilar do autocontrole, controle de impulsos. O
gerenciamento das emoções é feito a partir do entendimento delas. Logo, após
compreender as suas emoções, é o momento de trabalhá-las. Para Daniel Goleman,
a consciência das emoções é o fator essencial para o desenvolvimento da
inteligência do indivíduo.
Já o terceiro pilar, caracteriza a persistência ou motivação. Conseguir domínio
sobre a percepção lançada quando emitimos uma mensagem tem relação com a
gestão das nossas emoções. Aprender a analisar as emoções e racionalizar antes
de tomar qualquer decisão traz grandes benefícios. É esse gerenciamento que
possibilita a diminuição de conflitos interpessoais ou conflitos internos. No controle
das suas emoções, tem um caminho muito mais tranquilo e equilibrado em direção
aos seus objetivos. Isto implica, principalmente, na mudança de antigos padrões de
comportamento. Não existe o “eu sou assim mesmo”. É neste momento que a
automotivação é fundamental para investir em uma mudança que possibilitará maior
crescimento no trabalho, nos relacionamentos e na vida.
O quarto pilar é colocar-se no lugar do outro. A empatia diz respeito a se
inserir no contexto em que o outro está, entender porque, para o outro, aquele
sentimento despertou determinada emoção. É relevante ter consciência do fato de
que a empatia é uma escolha, tendo um processo que requer dedicação.
Por último, e não menos importante, temos o pilar de habilidades sociais.
Somos parte de um organismo maior, o organismo social. Para se relacionar bem,
socialmente, é fundamental o equilíbrio entre a empatia, o autocontrole a
autoconsciência. Conhecer e se envolver com pessoas é adquirir oportunidades. Ou
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seja, quanto mais você domina a sua empatia, mais você constrói relações positivas
e saudáveis.
A tese de Goleman está baseada numa síntese original, feita a partir de
pesquisas e recentes descobertas sobre o funcionamento do cérebro. Aponta como
a inteligência emocional pode ser alimentada e fortalecida em todos nós,
especialmente na infância, período no qual toda a estrutura neurológica encontra-se
em formação.
3.2 COMPORTAMENTO COMPULSIVO
Obsessões podem ser definidas como eventos mentais, tais como
pensamentos, ideias, impulsos e imagens, vivenciados como intrusivos e incômodos.
De acordo com Rosario e Mercadante (2010) compulsões são definidas como
comportamentos ou atos mentais repetitivos, realizados para diminuir o incômodo ou
a ansiedade causado pelas obsessões ou para evitar que uma situação temida
venha a ocorrer. Não existem limites para a variedade possível das obsessões e das
compulsões.
Tanto o DSM-IV quanto a CID-10 empregam os mesmos critérios diagnósticos
para crianças, adolescentes e adultos.
A semelhança entre obsessões e ideias prevalentes, por vezes, é muito
grande. Classicamente, as ideias obsessivas têm um caráter egodistônico,
são reconhecidas pelo sujeito como sendo próprias porém absurdas ou, no
mínimo, exageradas e são refutadas ao máximo pelo paciente (ROSARIO,
MERCADANTE, 2010).

Já compulsões são comportamentos ou atos mentais repetitivos que o
indivíduo é levado a executar voluntariamente em resposta a uma obsessão ou de
acordo com regras rígidas, para reduzir a ansiedade/mal-estar ou prevenir algum
evento temido. Assim, enquanto as obsessões causam desconforto emocional, os
rituais compulsivos (sempre excessivos, irracionais ou mágicos) tendem a aliviá-lo,
mas não são prazerosos.
Para Lima (2001) o peso insuportável da culpa (sujeira moral) é essencial,
junto com a dúvida, as fobias e a sombra da morte. Segundo descreve, haveria dois
subgrupos principais: pacientes mais voltados para um passado de culpa, que
temem principalmente a responsabilidade, e outros mais preocupados com o futuro
ameaçador, predominando a sensação de fragilidade (mais temores de
contaminação e da morte). Enquanto estes se sentem ameaçados, aqueles se
consideram uma ameaça para os outros.
A descrição clínica e o diagnóstico do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)
são mais complexos do que se pode supor, em função de alguns aspectos que
serão expostos brevemente neste trabalho. Apesar de mais frequente, nem sempre
obsessões e compulsões estão associadas, havendo pacientes puramente
obsessivos e, mais raramente, só compulsivos.
A maioria dos pacientes apresenta a capacidade crítica preservada e
envergonha-se de seus pensamentos e/ou comportamentos, procurando
ocultá-los. Muitos, enquanto conseguem, restringem seus rituais a alguns
cômodos da casa ou a quando estão sozinhos. Assim, mesmo pessoas bem
próximas podem desconhecer a existência do problema. Trata-se, portanto,
de uma doença em geral secreta, que pode levar anos até ser
diagnosticada e tratada (TORRES, SMAIRA, 2001).
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3.3 COMPORTAMENTO COMPULSIVO POR COMPRAS
De acordo com Ullman e Krasner (1969), um comportamento é considerado
compulsivo quando resulta de impulsos compelidos e impelidos, sendo inapropriado
ou prejudicial ao indivíduo. O impulso ganha proporções de compulsão quando se
torna tão poderoso a ponto de ser irresistível (ROOK, 1987). Pode ocorrer com
consumidores cujos sentimentos estejam fora de controle (WOODRUFFE-BURTON,
ECCLES e ELLIOTT, 2002).
Sheth, Mittal e Newman (2001) observam que a compra compulsiva envolve
pessoas que estão sempre comprando coisas que talvez nunca usem, em
quantidades maiores do que necessitam, mesmo sem ter como pagar por elas.
Portanto, a compra compulsiva envolve a tendência de comprar mais do que
determinam as necessidades e do que permitem os recursos. Nesse caso, o
comprador é altamente envolvido com a atividade de compra em si, estando menos
preocupado com o que está adquirindo ou com o que vai consumir.
O comportamento compulsivo é caracterizado em determinada situações, é
tomada por desejo muito forte de realizar, como resposta compensatória a uma
frustação ou depressão. Uma sensação de gastar para obter alívio, alegria naquele
momento, mas que provoca sentimento de remorso e arrependimento, culpa e malestar, quando ver já fez, é incontrolável.
No campo das emoções, há entendimentos que ligam compulsão à identidade
frágil e baixa autoestima. O ato de adquirir bens e serviços desenfreadamente pode
ser uma ferramenta transitória para lidar com sentimentos negativos (como rejeição),
ou mesmo para auxiliar na construção de uma identidade influenciada pelo ideal de
ostentação.
Conforme visto, muitas vezes a compulsão tem relação direta com
desalinhamentos de ordem emocional. Nesses casos, é preciso buscar ajuda
especializada para cicatrizar traumas que estejam desestabilizando sua vida
financeira.
Oniomania faz parte dos transtornos de impulsividade, é uma doença antiga
desde o século 18 e 19 já diziam que tinham pessoas que comprava sem controle. O
sintoma mais característico da oniomania é o comprar pelo simples prazer de
comprar: sem ter a mínima necessidade da aquisição do objeto.
Contudo, podemos observar que dos cincos pilares da inteligência emocional
apenas alguns podem auxiliar o comportamento compulsivo por compras. Conhecer
suas próprias emoções é o primeiro passo para auxiliar no tratamento ao CCC
(comportamento compulsivo por compras).
Quando
a
pessoa
consegue
compreender as suas próprias emoções ela desenvolve o autoconhecimento. Com
isso, o indivíduo percebe em quais momentos sente a impulsividade, descobrindo
qual o gatilho emocional que está relacionado ao seu desejo de compras. Identificar
no dia a dia o que leva o sujeito a agir de forma impulsiva cria maneiras saudáveis
de suprir essa necessidade.
Aprender a lidar com a emotividade é muito importante para o tratamento.
Obter o autocontrole nos ajuda a direcionar cada emoção e não descontar o
desequilíbrio emocional em nenhum tipo de compulsão.
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4. CONCLUSÃO
Com a presente pesquisa, compreendeu-se a importância da inteligência
emocional no comportamento compulsivo. Entende-se que a IE é classificada em
5 pilares sendo que apenas 3 pode auxiliar no comportamento compulsivo por
compras, que nos ajuda a analisar as emoções e controlar nossos impulsos.
Desta maneira, pode-se dominar e reconhecer as motivações.
Neste processo, constatamos que o comportamento compulsivo é
determinado por diversas situações, sendo uma sensação de busca de alívio que
logo após torna-se um sentimento de arrependimento. A IE faz a pessoa
compreender suas emoções e desenvolve o autoconhecimento, que faz o
indivíduo identificar no seu dia a dia, criando maneiras saudáveis de suprir esse
desejo de busca de alívio.
Acredita-se que ao analisar as emoções, o aspecto relevante é nomear os
sentimentos. Por meio dessa análise a pessoa pode ser capaz de administrar os
efeitos de uma compulsão. Diante disso a inteligência emocional se torna uma
excelente aliada para quem quer vencer qualquer tipo de descontrole, justamente
por treinar as emoções e a forma como elas afetam a vida.
Observou-se por meio da pesquisa do assunto Inteligência Emocional, que
essa habilidade pode transformar a vida das pessoas. Conforme Matthews et al.
(2002), cada vez mais psicólogos têm apontado que a capacidade de
compreensão das emoções em si e nos outros, constitui um aspecto crucial para
uma vida satisfatória. Pessoas auto-conscientes e sensíveis aos demais teriam
maiores habilidades para administrar suas questões de forma mais sábia e
adequada ao contexto, mesmo quando em situações adversas. Por outro lado,
pessoas incapazes de reconhecer as próprias emoções e as alheias tenderiam a
vivenciar problemas como desentendimentos constantes, frustrações e fracassos
relacionais.
É necessário, porém, avançar no conhecimento desta área, através do
desenvolvimento de medidas de desempenho, similares às utilizadas na pesquisa
em inteligência. Este aspecto psicométrico é fundamental para que se possa
conceber a IE como uma forma de inteligência.
O cotidiano de quem sofre com este tipo de compulsão pode tornar esta
questão um problema, pois carrega a desestabilização emocional a ponto de
afetar as condições físicas e mentais. Contudo, a existência da IE nos oferece
uma outra visão de equilíbrio emocional oportunizando estratégias intervenção
vinculada ao comportamento compulsivo por compras.
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DISLEXIA: COMPREENDENDO COMO AFETA A APRENDIZAGEM E
O EMOCIONAL DO INDÍVIDUO
Maria Liberdade Cordeiro de Oliveira 1 Simone Aparecida Comby 2 Flavia Nunes
Flores3 Douglas Dal Molin4
RESUMO
Este artigo tem como objetivo entender como a dislexia afeta a aprendizagem e o
emocional do indivíduo, sendo um distúrbio de aprendizagem, que conflita pais,
professores e o próprio educando. Nessa perspectiva, fez se necessário realizar um
levantamento histórico acerca do assunto, analisando quais são os sinais, o
tratamento e como se manifesta. Verificou-se através de pesquisas bibliográficas,
que a dislexia é entendida como um transtorno específico de aprendizagem, que
compromete habilidades de leitura e escrita, sendo percebida com mais frequência
no processo de alfabetização quando o aluno apresenta muitas dificuldades para ler,
soletrar, escrever e fazer uso social da tecnologia da escrita. Em consequência dos
estereótipos para uma pessoa disléxica, fatores emocionais podem ser
desencadeados como frustração e insegurança devido ao possível fracasso escolar.
Frente a todas as questões envolvidas surgiu a oportunidade de dar mais visibilidade
a essa temática possibilitando que surjam novas reflexões e entendimento para um
diagnósticos oportunizando ao indivíduo a entender o que se passa no seu cérebro,
desenvolvendo outras formas de conviver com esse distúrbio e ser capaz de
perceber suas possibilidades e limitações minimizando possíveis traumas.
Palavras-chave: Dislexia, dificuldade de aprendizagem, indivíduo.
ABSTRACT
This article aims to understand how dyslexia affects the individual's learning and
emotional, being a learning disorder, which conflicts with parents, teachers and the
student himself. In this perspective, it was necessary to carry out a historical survey
on the subject, analyzing what are the signs, the treatment and how it manifests
itself. It was verified through bibliographic research, that dyslexia is understood as a
specific learning disorder, which compromises reading and writing skills, being
perceived more frequently in the literacy process when the student has many
difficulties to read, spell, write and make social use of writing technology. As a result
of stereotypes for a dyslexic person, emotional factors can be triggered such as
frustration and insecurity due to possible school failure. Faced with all the issues
involved, the opportunity arose to give more visibility to this theme, allowing new
reflections and understanding to emerge for a diagnosis, giving the individual the
opportunity to understand what is going on in their brain, developing other ways of
living with this disorder and being able to realize its possibilities and limitations,
minimizing possible traumas.
Key-words: Dyslexia, learning disability, individual.
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1. INTRODUÇÃO
O presente artigo refere-se à Dislexia, um distúrbio de aprendizagem, que
conflita pais, professores e o próprio educando. Há muitas vertentes e estudos sobre
a dislexia e o disléxico, mediante tantas divergências, surgiu interesse em abordar,
informar sobre o assunto e minimizar possíveis sofrimentos pedagógicos e
psíquicos.
Citada em 1881 por Berklan, o termo "dislexia" foi criado em 1887 por Rudolf
Berlin, um oftalmologista de Stuttgart na Alemanha, para referir -se a um jovem que
evidenciava atraso significativo e dificuldade na aprendizagem da leitura e escrita,
mas ao mesmo tempo o mesmo possuía habilidades intelectuais tidas como
"normais", porém não progredia.
Em 1896, o físico britânico Morgan, escreveu um breve estudo sobre uma
desordem na aprendizagem da leitura.
Em 1925 Orton, médico neurologista, atendeu um menino que não conseguia
ler e possuía sintomas similares de pessoas vítimas de traumatismo, sendo assim,
despertou o intuito de estudar as dificuldades de leitura e considerou que poderia
existir uma "doença/síndrome" não ocasionada pelos traumatismos neurológicos que
evidenciava a dificuldade na aquisição do aprendizado da leitura, concedendo o
nome de "strephosymbolia" (com o significado de 'símbolos trocados'). Também
Orton concluiu que esta dificuldade na leitura, não estava correlacionada aos
problemas de ordem visuais, levando-o a acreditar que havia uma anomalia na
laterização do cérebro do sujeito.
Esta hipótese discutida e validada, pela execução e especialização dos lados
cerebrais de Orton, propiciou novas pesquisas entre 1980 e 1990, comprovando que
o hemisfério esquerdo, seria a localização exata do conhecimento, da associação e
do processamento da linguagem e notoriamente maior que o hemisfério direito nos
cérebros não disléxicos; em pessoas disléxicas, esses hemisférios são simétricas e
possuem tamanhos diferenciados.
Para Acampora (2013, p.26) o cérebro possui condições de aprender,
realocando-se e auto organizando-se, ou seja, todo ser humano é pré-concebido
para crescer, evoluir, num constante devir.
A pesquisa sobre o tema se faz relevante mediante o interesse de
compreender, identificar os fatores que influenciam esse distúrbio de aprendizagem
e refletir sobre a dislexia no tocante escolar como barreira no quesito "superação" e
avanços gradativos na aprendizagem. Para muitos como se sabe, a dislexia é
entendida como dificuldade/distúrbio de aprendizagem, que assombra grande parte
dos educadores por falta de conhecimento e "falhas" em sua formação profissional ,
e principalmente por alguns pais que acreditam que seus filhos são "preguiçosos"
e por isso apresentam baixo rendimento escolar e o educando que por decorrência
"desacredita-se" em sua capacidade intelectual, desenvolvendo problemas sociais e
afetivos desde a educação infantil e demais etapas, gera-se desinteresse pelos
estudos, perfazendo que muitos não concluam seus estudos.
2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada para o referido artigo será através de pesquisas
bibliográficas, sustentando-se em obras desenvolvidas no campo da educação,
linguísticas, neurologia, psicopedagogia e psicologia. Com o propósito de coletar
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informações de cunho qualitativo a respeito da dislexia, para compreender e explicar
de modo fundamentado e eficiente o problema levantado nesta pesquisa.
Como afirma Gil (2019, p. 28), a principal vantagem da pesquisa bibliográfica
é o fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômeno muito
mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.
Assim, respaldado na fala de Gil, realizou-se investigação em fontes
bibliográficas composta por livros, artigos, plataformas científicas, bem como
Scientific Eletronic Library (Scielo), Google Acadêmico e portal de Periódicos
Eletrônicos de Psicologia (PePSIC).
Os materiais darão suporte teórico para as pesquisadoras aprofundarem o
conhecimento a respeito do tema, possibilitando sanar as dúvidas dos pais,
educadores e do próprio indivíduo acometido por esse distúrbio de aprendizagem,
esclarecendo com informações embasadas na ciência.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 DEFINIÇÃO DISLEXIA
A dislexia é entendida como um transtorno específico de aprendizagem, esse
termo: dislexia vem da junção de duas línguas; grego e latim (dis= distúrbio e lexia
que, em grego corresponde a linguagem e, em latim, leitura, desta forma a dislexia é
um distúrbio neurológico que afeta as áreas da leitura e escrita.
Segundo o Comitê Internacional Dyslexia Association - IDA, apresenta esta
definição:
Dislexia é um dos muitos distúrbios de aprendizagem. É um distúrbio
específico da linguagem, de origem constitucional, caracterizado pela
dificuldade de decodificar palavras simples. Mostra uma insuficiência no
processo fonológico. Estas dificuldades de decodificar palavras simples não
são esperadas em relação a idade. Apesar de submetida a instrução
convencional, inteligência adequada, oportunidade sociocultural e não
possuir distúrbios cognitivos e sensoriais fundamentais, a criança falha no
processo de aquisição da linguagem. IDA (1994)

As pessoas com disléxicas tornam-se mais evidentes durante a fase de
alfabetização uma vez que, nessa fase elas apresentam muita dificuldade para fazer
uso social do sistema de escrita ou tecnologia da escrita, de forma competente,
sempre trocam, confundem, invertem letras, invertem na escrita, trocando sons,
aglutinando, omitindo e confundindo-se, ficando cada vez mais comprometida a
leitura e escrita dessas crianças.
Esses indivíduos em sua maioria possuem inteligência "normal" ou acima da
média, são altamente capazes de aprender, porém necessitam de métodos
adequados, acompanhamento psicopedagógico e um professor "dedicado,
competente", e, comprometido com o ensino.
[...] a dificuldade de aprendizagem da leitura ou dislexia deve ser entendida
como um transtorno especifico que algumas pessoas possuem para
processar a informação da linguagem escrita como consequências de
certos déficits neuropsicológicos dos sistemas funcionais que são
responsáveis por este processo, apesar de disporem de um nível de
inteligência normal ou de um potencial adequado ás suas idades
cronológicas. (apud Guerra, 2002, p.46).

A Dislexia não tem vínculos sociais ou financeiros, mas oriundas de variados
fatores que ocasionam, estima-se atualmente que cerca de 15% da população
mundial pode ser disléxica.

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de
outubro de 2020

A Dislexia não é uma doença ou patologia "terminal", ela pode ser
hereditária/congênita, em predominância masculina, em 3 homens por 1 mulher.
Vale ressaltar que não tem cura, mas existem tratamentos e métodos, que possibilita
que os indivíduos aprendam estratégias para ler e escrever.

3.2 SINAIS DISLEXIA
Os Sintomas podem ser percebidos desde a Educação Infantil, como alguns
itens citados abaixo:
- Dificuldade na atenção/criança muito dispersa;
- Dificuldade na coordenação motora fina/grosso;
- Atraso na fala e escrita;
- Dificuldade no esquema corporal;
- Aprender ou repetir rimas;
-inversão de letras;
Compreende-se que o processo ensino/aprendizagem é um ato complexo,
muitas crianças em fase de alfabetização podem apresentar dificuldades
momentâneas, por isso reconhecer ás vezes uma criança disléxica se torna árduo
para o professor e que na maioria das vezes, não possui uma formação consistente
ou até mesmo tenha um perfil pesquisador.
Cabe enfatizar que as crianças aprendem, mas com aspectos diferentes
ritmos, etapas, entre outros.
Para Luft (2000), a aprendizagem é um aprendizado, o qual é uma ação ou
efeito de aprender, tempo durante o qual se aprende.
Sem um consenso mínimo sobre a classificação das dificuldades de
aprendizagem não se pode atingir uma identificação precoce, precisa e
pedagogicamente eficiente, evitando, a princípio, problemas que tendem a
complicar-se com a evolução escolar. (FONSECA, 1995, p.222).

Historicamente, o Brasil é um país com grande analfabetismo e nesta camada
certamente muitos disléxicos fazem parte, o processo e a invenção da leitura e
escrita vem sido construída de acordo com a evolução da espécie humana e
inúmeras vezes alteradas, pois não trata-se de algo biológico ou instintivo,o que
dificulta o acesso para alguns.
Ademais, Navarro (2008 p.153), elucida que através da compreensão da
leitura e escrita, somos capazes de transferir, vivenciar, experimentar sentimentos
por intermédio da palavra escrita, falada ou "desenhada". Assim a criança
contextualiza que os livros também "falam". Ao ler sozinha, a criança entra em um
mundo do "faz de conta", que sonhos tornam-se verdades e que existe um mundo
pouco explorado, chamado Imaginação.
O início do processo de alfabetização ou letramento para determinadas
crianças denota prazer, tranquilidade mas para outras é extremamente difícil e
obsoleto.
Desde o momento em que a alfabetização passou a ser um dos grandes
desafios da sociedade, a preocupação da comunidade científica tem-se
centrado no desenvolvimento de estudos sobre o processo da
aprendizagem e, particularmente da não-aprendizagem. Especialmente, o
termo Dislexia, na atualidade, tem despertado muito interesse pela
discrepância existente entre o conceito de inteligência e o desempenho
escolar (ROTTA et all ,2007, p.165).
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De acordo com Fonseca (1995), aprender a ler, não pode ser visto como um
dom, talento especial que algumas pessoas recebem, mas necessita de uma
organização, estratégias biopsicosocialeducacional. A fala é induzida pela imitação,
repetição e correção, perpassando cada contexto cultural:
Ler, entendido como a capacidade de extrair significações de símbolos
linguísticos arbitrários e visuais, colocados ou produzidos no papel, na
pedra ou em qualquer outra substância, tende a demonstrar que a leitura é
a capacidade de extrair significações de qualquer tipo de representação
visual... (FONSECA, 1995, P.321).

Estudos apontam outros sinais que podem auxiliar na identificação de
crianças disléxicas: Emocional fragilizado (chora exaustivamente quando lhe é
solicitado a realizar atividades que exijam exposição oral ou pública); criança
desatenta e tímida; ás vezes é faltosa; desorganizada com seus materiais escolares
e atividades, ritmo lento; não tem noção temporal e espacial.
Nas tentativas de escrita é bastante visível a confusão ortográfica. Ex: troca
b/p; a/o; b/q; n/u; em numerais; 6/9;1/7;3/5, etc.
Torna-se em alguns casos indisciplinados ou angustiado durante leituras,
evita fazer cópias, pula linhas ou não respeita as pontuações.
A criança também tem dificuldade de interpretação textuais ou situações
problemas, letra mal traçada ou quase ilegível.
Ao ser solicitado para fazer leitura utiliza o dedo, para locomover-se nas
linhas do caderno. Muitas são canhoteiras. Fazer um levantamento histórico/familiar
pode auxiliar o trabalho do professor.
O professor poderá ter certeza se a criança é dislexia ou não, realização de
ditados, pois a mesma não conseguirá, devido a dificuldade de decodificação
sonora.
O disléxico opta por ler livros com figuras e letras grandes, livros com
números reduzidos de páginas ou livros já familiarizados; faz uso constante da
memorização. Tem dificuldade em montar quebra-cabeças, jogos de encaixe,
lateralidade, identificar elementos nos jogos dos 7 erros etc.
Percebido e persistindo os sintomas, a criança deve ser encaminhada para
atendimento especializado e acompanhamentos em sala de apoio, contra turno, etc.
É importante salientar que a dislexia, está inserida na CDI -10 (Classificação
Internacional de Doenças).
No livro dificuldade de aprendizagens, traduzido por Navarro (2008) aponta
alguns tipos de dislexia:
a) Dislexia disfonética: Existe uma falha no processamento auditivo, no
reconhecimento de fonemas, neste tipo de dislexia a criança tem mais dificuldade na
escrita que na leitura.
b) Dislexia diseidética: Falha na percepção visual, identificação de sílabas,
palavras, etc. Esta dislexia a leitura torna-se mais complexa.
Ademais, Fonseca aponta (1995), apud Myklebust (1971), e cita outras, como:
c) Dislexia visual: Dificuldade no esquema Visio motor, o cérebro não
compreende ou identifica as letras, tamanhos, formas.
d) Dislexia auditiva: A criança não decodifica o som ou é capaz de interpretálo. Para Fonseca (1995, p.330) “ler é ver e ouvir”.
e) Dislexia intermodal/ mista: a criança possui mais de um tipo de dislexia.
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Além de que a criança pode ser disléxica e discalcúlica ao mesmo tempo.
Como afirma Guerra (2002, p.58), a disgrafia é gerada por problemas na
escrita e no contexto gráfico, envolvendo execução motora da escrita ou seja,
perceptivos-motores.
Aparentando a letra ilegível ou “feia”, mal traçada, letras espelhadas, o
trabalho com o caderno de caligrafia pode beneficiar esta criança.
Parente e Senaha apud Ortiz (2010, p.167), acrescentam outras dislexias
encontradas em suas pesquisa que serão rapidamente abordadas:
 Disléxica por negligência: na qual a pessoa não consegue responder aos
estímulos de maneira satisfatória, resultado da somestésica corporal ou
visual.
 Disléxica centrais: é uma perda na via lexical o perilexical, visualizando
casos fonológicos e assemânticos.
 Dislexia profunda: O sujeito efetua trocas na escrita ou emissão e
recebimento da linguagem.
É salvo pincelar que a disortografia, consiste na omissão, aglutinação,
separação, omissões e vocabulário restrito ou pobre.
A discalculia é proveniente, da criança que não retém conceitos numéricos,
não compreende ou identifica noções de quantidades, não compara objetos
concretos e abstratos, não realiza cálculo mental, sinais de operações (troca adição
por multiplicação) sua aprendizagem é puramente mecânica e repetitiva.
Os disléxicos possuem um traçado ou uma escrita forte, na escrita cursiva.
A disortografia consiste na dificuldade em assimilar regras ortográficas e sons
de letras foneticamente parecidas, exemplo s /ç, v/t e outras, assim como a leitura
incorreta.
Muitos disléxicos têm problemas na discriminação de fonemas; por outro
lado, parece estar evidente um distúrbio intra-uterino no hemisfério
esquerdo, que tende a uma hipertrofia do hemisfério direito em termos
funcionais... (FONSECA, 1995, p.331).

Na história da humanidade, muitos homens revolucionários foram disléxicos e
contribuíram notoriamente para evolução social, cultural e intelectual da
humanidade, como: Thomas Edison, Isaac Newton e muitos outros, desmistificando
mais uma vez que todo disléxico pode aprender e é capaz de criar, contribuir para
uma sociedade melhor.
Assim, considerando a dislexia um transtorno linguístico e a sua
característica de persistência dos problemas da infância `a vida adulta, é
possível que se descrevam manifestações nas diferentes fases, traçando o
caminho (ou descaminho) do desenvolvimento da linguagem (ROTTA et all,
2007, p. 170).

3.3 FATORES QUE INFLUENCIAM A DISLEXIA
- Desordem emocional/afetiva;
- Motivacionais (individual/grupal);
- Problemas com atenção;
- Desorganização neurológica;
- Fatores linguísticos;
- Assimétrica cerebral (lado direito e esquerdo);
- Lentidão para aquisição da leitura e da escrita;
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- Défictis de memória (curta);
- Problemas Psicomotores ou falta de destreza corporal (lateralidade, esquema
corporal, etc.);
- Conflitos familiares;
- Desordem perceptivas (visuais e auditivas).
O papel do professor é imprescindível para o sucesso ou insucesso do
educando, o professor desperta junto ao seu aluno, relações afetivas, que ora, a
criança sente-se muito mais segura com o professor ou com outras pessoas do seu
convívio familiar, ancorando o processo de aprendizagem.
A aprendizagem tem que ter o necessário ingrediente lúdico e emocional,
base de todo o sucesso e de toda a gratificação cultural. É essencial que se
reconheça que o sucesso não é a condição acrítica da aprendizagem. O
sucesso implica vencer obstáculos. (FONSECA, 1995, p.359).

O professor deve apoiar seu aluno, encorajá-lo a vencer suas limitações.
Enquanto professor, o mesmo deve buscar apoio, orientações sem receio ou
vergonha “do que os colegas de trabalho irão falar", lutar junto com o aluno, pois de
certa valia o professor aprende, cresce em sua experiência profissional e fará toda a
diferença na vida deste educando.
3.4 ESTRATÉGIAS PEDAGOGICAS FRENTE A DISLEXIA
Para que a pessoa disléxica possa superar é necessário que escola, família
trabalhem unidas visando continuidade em prol deste educando e jamais assumir a
posição de acusação ou defesa - de quem é a culpa? Não há culpados, tem-se um
ser em desenvolvimento afetivo, social, moral, intelectual e psicológico que requer
apoio, encorajamento e um trabalho sério que permita - o perceber que é capaz de
"aprender e ensinar", sobressaindo da zona de conforto e não utilizando da
roupagem psíquica de "incapaz", que acaba por banalizar ou padronizar tal situação,
engrenando um "mundo de conformismo" ou "achismo".
De acordo com o autor Robert Frank (2003) algumas estratégias
pedagógicas são recomentadas:
 Permitir o uso da calculadora;
 Utilizar material concreto diversos (gravuras, material dourado,
mascaras para leitura, folhas quadriculadas, etc.);

Letras de vários tamanhos, texturas e cores;

Evitar depreciações morais ou rótulos com o aluno, pois destruirá o seu
emocional;

Trabalhar mais oralmente do que escrita;

Revisar sempre as aulas;

Evitar cópias longas;

Explique quantas vezes for necessário com paciência e respeito;

Evitar assinalar seus trabalhos com a cor vermelha e ler suas notas em
voz alta;

Encoraja-o a utilizar o caderno de caligrafia, sempre que possível;

Proporcione atividades diversificadas ou impressas para que ele possa
realizá-las com mais tempo;

Fazer esquemas e mapas conceituais;

Organização de agendas com datas de provas e trabalhos.

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de
outubro de 2020

A família por sua vez, tem de alimentar autoestima desta criança,
proporcionando atitudes positivas e independe do núcleo familiar ou "status” social,
ou enquadramento, o acolhimento, os elogios e as cobranças devem ser realizadas
de forma concisa.
O autor Robert Frank (2003) recomenda algumas estratégias:
 Ajude com suas atividades escolares, mas nunca faça por ele;
 Elogie sempre que for merecido;
 Elabore estratégias de organização, no qual a criança sinta-se útil e possa
colaborar;
 Organizar rotinas e horários;
 Incentive a ter atividades sociais em outros ambientes, como: igreja, aulas de
desenhos, música, dança e esportes.
4. CONCLUSÃO
A criança desde cedo já se encontra inserida em uma sociedade letrada com
tecnologias e com recursos atrativos que despertam a curiosidade e a vontade de
ler e escrever. Os pais e professores por sua vez, ficam cada vez mais encantados
quando a criança começa a juntar as primeiras letras e formar as palavras, são
conquistas marcantes no início da vida escolar, tanto para criança quantos para os
pais e educadores. E, o que fazer quando esse processo de alfabetização e
letramento não ocorre de forma natural e significativa para a criança?
Conhecer e compreender o que é Dislexia como distúrbio de aprendizagem
específico da área da leitura e escrita que interfere, nas áreas psicoemocionais,
sociais e escolar da vida do sujeito, é primordial para que não confundamos essa
limitação neurológica da criança com preguiça, manha, desatenção, desleixo e
déficit intelectual e incapacidade de progredir nos estudos.
O disléxico já tem sua capacidade testada a toda hora, com dificuldades e
grandes obstáculos, passam por momentos delicados, que causam dor, sofrimento,
muitas vezes se sente inseguro, inferior, burro, pois não entender o porquê só ele
não consegue ler nem escrever, enquanto seus colegas progridem, ele fica para
trás, isso pode causar sérios sofrimentos psíquicos se não tiver um olhar atento e
cuidadoso, por parte da escola e família, os educadores precisam transmitir empatia,
escuta acolhedora, um olha mais sereno, entendendo como pode ser difícil e
desconfortante essa experiência para criança, que desde tão pequena já tem que
encarar tamanho desafio e tentar viver da melhor forma possível na sociedade
letrada, sem traumas, encontrando um jeito de se adequar e encontrar outras
possibilidades para usufruir da tecnologia a escrita se desenvolver e continuar
aprendendo. As pesquisas continuam, para certificar-se de que a dislexia pode ser
hereditária, genética ou situações durante a gestação.
Por isso a importância dessa pesquisa para da visibilidade a cerca dessa
temática, despertando novos olhares, e por meio de reflexões, novas ações e
propostas sejam possíveis informar pais e educadores, assim muitos disléxicos terão
a possibilidade de ser diagnosticado de forma precoce sendo atendidos com
metodologias diversificadas, orientação psicopedagógica, minimizando assim alguns
sintomas desse distúrbio, para que o sucesso e permanência nos estudos continuem
pois a educação formal é essencial na vida do ser humano, por meio dela
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desenvolvemos habilidades para atuar na sociedade de forma autônoma,
competente e produtiva.
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DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS NO AMBIENTE DE TRABALHO
Giovana Santos Ferraz de Oliveira1, Maria Luisa de Quadros Arbelo2, Flavia Nunes
Flores 3, Douglas Dal Molin4

RESUMO
O presente estudo tem como objetivo conscientizar, e principalmente refletir a
respeito da relação entre doenças psicossomáticas e o trabalho, trazendo à tona
uma discussão sobre o impacto que condições de trabalho não favoráveis podem
causar em um indivíduo, e que não se tratam apenas de questões pessoais. É
notável a necessidade de que as empresas busquem compreender e prevenir o
desenvolvimento de doenças psicossomáticas que possam ter causas e
manifestações no ambiente de trabalho, intervindo na melhoria da vida de
funcionários. Este estudo traz informações sobre como tais doenças afetam o
indivíduo, e como a organização do trabalho resulta no adoecimento. A metodologia
utilizada para a realização deste estudo foi a pesquisa bibliográfica qualitativa.
Palavras-chave: Doença; psicossomática; trabalho.

ABSTRACT
The present study aims to raise awareness, and especially reflect on the relationship
between psychosomatic illnesses and work, bringing up a discussion about the
impact that unfavorable working conditions can have on an individual, and that are
not just about issues personal. It is notable the need for companies to seek to
understand and prevent the development of psychosomatic illnesses that may have
causes and manifestations in the work environment, intervening in improving the lives
of employees. This study provides information on how such illnesses affect the
individual, and how the organization of work results in sickness. The methodology
used to carry out this study was the literature search in a qualitative way.
Key-words: Illness; psychosomatic; work.

1. INTRODUÇÃO
O termo “psicossomático” origina-se de duas palavras gregas: psique que
significa alma, e soma que significa corpo. Uma doença psicossomática possui
origem do psicológico e da alma, e está diretamente relacionada com sentimentos e
emoções em desequilíbrio, não possuindo nenhuma patologia. Tal desequilíbrio
pode ocorrer por vários fatores como estresse constante ou traumas que ainda não
foram superados, e acaba resultando em manifestações físicas no corpo.
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É comum que muitas pessoas acabem desenvolvendo essa doença em
decorrência de problemas no ambiente de trabalho, apesar de essa situação não
receber a atenção merecida. Problemas como má relação com o chefe ou colegas
de trabalho, pressão e cobranças em demasia ou prazos curtos causam estresse no
indivíduo, resultando assim em enfermidades físicas. Que tipo de consequências
esse problema pode causar nos indivíduos? Existem sintomas físicos e psicológicos.
Entre os sintomas psicológicos estão: estresse, ansiedade, impaciência, e
problemas de concentração. Entre os sintomas físicos estão: taquicardia, dores de
cabeça frequentes, redução das defesas imunológicas, queda de cabelo, insônia e
tensão muscular. Entre as doenças psicossomáticas mais comuns, estão a síndrome
do pânico e a depressão.
“No cenário idealizado de pleno emprego, mesmo de ótimas condições
financeiras, conforto e segurança, alguns trabalhadores ainda estarão
tomados pelo sofrimento emocional. Outros, necessitados, cavando o
alimento diário com esforço excessivo, ainda assim se declaram felizes,
esperançosos. [...] Como podemos observar, se o trabalho for executado
sob condições inadequadas tanto pelo aspecto da composição do ambiente
físico quanto pelo estilo das relações de trabalho na organização, podem
trazer graves consequências a saúde, tanto de ordem psíquica quanto
física” (CUNHA; LIMA; ALVES, 2011).

Esse estudo busca entender as doenças psicossomáticas no ambiente de
trabalho , pois é notável a necessidade de que as empresas busquem compreender
e prevenir o desenvolvimento de doenças psicossomáticas que possam ter causas e
manifestações no ambiente de trabalho, intervindo na melhoria da vida de
funcionários dentro e fora de seus locais de trabalho, e tem como objetivo
conscientizar, e principalmente refletir a respeito da relação entre doenças
psicossomáticas e o trabalho, trazendo à tona uma discussão sobre o impacto que
condições de trabalho não favoráveis podem causar em um indivíduo, e que não se
tratam apenas de questões pessoais.
2. METODOLOGIA
O tipo de metodologia utilizado para elaborar este estudo foi a pesquisa
bibliográfica qualitativa, através da plataforma Scielo- Scientific Electronic Library
Online, de forma qualitativa. A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir
do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos
impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas
já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos
tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir
de contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos
(SEVERINO, 2007). A pesquisa qualitativa é um conceito “guarda-chuva” que
envolve uma gama de técnicas e procedimentos interpretativos, que procuram
essencialmente descrever, decodificar e traduzir o sentido, e não a frequência de
eventos ou fenômenos do mundo social (MERRIAM, 1998). A sequência para a
escolha do material ocorreu da seguinte forma: 1) Procura de materiais com temas
relacionados à doenças psicossomáticas dentro do ambiente de trabalho; 2) A
escolha foi pelo título: trabalho e adoecimento psicossomático: reflexões sobre o
problema do nexo causal; 3) As doenças psicossomáticas são de origem emocional
e psicológica, não apresentando patologia. De forma geral, o tema aborda sobre
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como ocorre o desenvolvimento de tal doença dentro do ambiente de trabalho e
quais as causas; 4) Leitura aprofundada do artigo escolhido para a compreensão do
tema e realização da pesquisa.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 COMO AS DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS AFETAM O INDIVÍDUO
“O termo psicossomática, que é compreendido como a relação do corpo e
mente, ou seja, da interdependência dos aspectos biológicos e psicológicos,
também pode ser utilizado para tratar da correlação entre trabalho e saúde mental”
(FREIRE, 2000 apud RANGEL; GODOI, 2008). Uma doença psicossomática,
também conhecida como transtorno de somatização, é qualquer enfermidade no
corpo que antes surge na mente, por meio de pensamentos e emoções, e que se
manifestam no corpo, ou seja, o corpo padece de algo que a mente não dá conta,
isso porque a visão psicossomática aborda a doença não como um fato isolado no
organismo, mas como resultado de um processo vivenciado pelo indivíduo. “Desta
forma, pode-se atribuir ao sintoma psicossomático à manifestação de algo que está
escondido, de algo que é muitas vezes até desconhecido, e, não conseguindo outra
forma de vir à tona, vem por meio do corpo, em enfermidade” (RANGEL; GODOI,
2008).
O de transtorno de somatização normalmente não é facilmente diagnosticável
ou percebido pela própria pessoa, sendo necessário um diagnóstico por
eliminações, e consiste em enfermidades físicas pelo corpo todo, que não provêm de
doenças ou alterações no organismo.
O estresse é uma resposta física do organismo a estímulos, e costuma ser a
chave para o desenvolvimento de várias doenças. “A palavra estresse quer dizer
"pressão", “tensão” ou "insistência", portanto estar estressado quer dizer "estar sob
pressão" ou “estar sob a ação de estímulo insistente” (CABRAL; LUNA; SOUZA;
MACEDO; MENDES; MEDEIROS; GOMES, 1997). O efeito do estresse no indivíduo
resulta em manifestações físicas como queda de cabelo, dores de cabeça e insônia.
Gripes e resfriados constantes também podem ter origem do estresse, prejudicando
o sistema imunológico e causando maior suscetibilidade à infecções. Ainda há
doenças crônicas causadas pelo impacto do estresse no organismo, tendo como
exemplo o LES, que é uma doença reumatológica que causa inflamações em várias
partes do corpo, sendo crônica e autoimune. Situações estressantes são mais
prováveis em ambientes de trabalho, onde a pressão e a sobrecarga é maior.
Duas das doenças mais comuns com origem emocional são a depressão e a
ansiedade. A depressão é uma doença caracterizada pelo constante sentimento de
tristeza e perda do interesse por atividades e relações com outras pessoas, e está
se tornando cada vez mais frequente na sociedade contemporânea. A depressão
pode resultar de uma desorientação da pessoa em face de determinados objetivos
caso ela sinta que lhe falta um motivo para viver, podendo levar ao suicídio ou a uma
incapacidade de funcionar quer física quer mentalmente (CUNHA; LIMA; ALVES,
2011). Dentre os vários sintomas, os mais comuns são:
- Tristeza ou humor deprimido;
- Perda de interesse ou prazer em atividades antes apreciadas;
- Perda ou ganho de peso relacionado ao apetite;
- Baixa autoestima;
- Sono em excesso ou a falta dele;
- Pensamento suicida;
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Já a ansiedade, é uma doença caracterizada pela preocupação excessiva e
persistente de situações do dia-a-dia. “A ansiedade é provocada por um aumento
inesperado ou previsto da tensão ou desprazer. Pode desenvolver-se em qualquer
situação, seja real ou imaginária, quando a ameaça é grande para ser ignorada,
dominada ou descarregada” (CUNHA; LIMA; ALVES, 2011).
3.2 COMO A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO RESULTA NO ADOECIMENTO
PSICOSSOMÁTICO
O ambiente em que o ser humano está situado exerce influência sobre ele. A
maneira como alguém irá se comportar, agir ou até mesmo se vestir está
relacionada diretamente com o ambiente no qual o indivíduo se insere.
“Portanto podemos supor que o ambiente de trabalho também deve influir
no comportamento das pessoas e, por conseguinte influenciar nas relações
interpessoais e supostamente nos resultados das empresas em todos os
sentidos” (CUNHA; LIMA; ALVES, 2011).

O trabalho faz parte da construção da identidade de um indivíduo e também
de seu desenvolvimento pessoal (MORIN; TONELLI; PLIOPAS, 2003). Não é
somente uma forma de gerar dinheiro, mas também pode ser um meio de prazer
para o homem. Se não há sentido ou prazer no desenvolvimento e na realização do
trabalho, pode resultar em um sofrimento psíquico. A falta de sentido ou prazer pode
estar relacionada à problemas com colegas ou chefe, sobrecarga, ou até mesmo ao
tipo de trabalho exercido.
A organização do trabalho consiste em como funcionam as coisas, como é a
administração e como são os métodos de produção ou a política de recursos
humanos (RANGEL; GODOI, 2008).
“Ao vivenciar o conflito decorrente da organização do trabalho, o funcionário
pode, mesmo sofrendo, atuar em um espaço que lhe possibilita a realização
de ações benéficas para a produção e para a manutenção de sua saúde,
caracterizando-se, assim, o sofrimento criativo. Por outro lado, há a
ocorrência do sofrimento patogênico, oriundo da inexistência de espaço
para a busca de soluções favoráveis de superação do sofrimento, nem para
a utilização de defesas psíquicas” (MAZZILLI; PAIXÃO; LEMOS, 2002 apud
RANGEL; GODOI, 2008).

Seguindo esta análise, caso o trabalho seja realizado perante condições não
favoráveis, tanto em estrutura física quanto nas relações e organização, podem
haver consequências físicas e mentais graves (CUNHA; LIMA; ALVES, 2011).
4. CONCLUSÃO
Há uma possível relação entre organização de trabalho e adoecimento
psicossomático, ou de forma mais precisa, entre o estresse laboral e o sistema
imunológico. Não se trata de um nexo fácil de ser estabelecido e situações
semelhantes são raramente descritas na literatura. Portanto, esses estudos se
referem a um funcionamento mental definido por suas modalidades cognitivoafetivas de adaptação a uma situação avaliada como estressante.
Por meio dessas análises, esperamos instigar novos estudos que aprofundem
a compreensão sobre a relação entre certos tipos de adoecimento e determinadas
formas de organização do trabalho. A identificação de mediadores entre
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experiências laborais potencialmente psicopatológicas e a emergência de doenças
orgânicas é essencial, pois somente, a partir daí é que poderemos afirmar a
existência de um nexo causal entre essas experiências e a patologia. Viárias
pessoas reforçam a evidência de uma possível relação entre o contexto de trabalho
e a doença psicossomática.
Os modos tradicionais e predominantes de pensar e atuar sobre as doenças
e suas causas, tais como aqueles que restringem a etiologia do LES (doença
reumatológica que causa inflamações em várias partes do corpo) à predisposição
genética, limitaram os diálogos possíveis neste trabalho. Esse panorama dificulta o
estabelecimento dos parâmetros para a compreensão do adoecimento como um
processo de psicossomatização, além do nexo de causalidade entre os diversos
sintomas que ela apresentou e as vivências no seu trabalho. Ademais, o campo de
estudos sobre saúde dos trabalhadores traz questões demasiadamente complexas
que exigem uma interdisciplinaridade.
.
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DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS: A INTERAÇÃO CORPO E MENTE
NO DESENVOLVIMENTO DO CÂNCER
Amanda Gabrieli dos Santos1 e Natália Magalhães Fiorezze2 Flavia Nunes Flores3,
Douglas Dal Molin4

RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar como a psique humana pode propiciar o
desenvolvimento do câncer, não apenas o meio em que ele vive. Inicialmente
abordando conceitos e teóricos da área da psicossomática e da psicanálise,
apresentando também uma análise histórica sobre ambas, certificando que o câncer
pode ser uma doença causada tanto pelo ambiente quanto pelos fatores
psicológicos do indivíduo.
Palavras-chave: câncer; psicossomática; psiquê.

ABSTRACT
The purpose of this work is to present how the human psyche can promote the
development of cancer, not just the environment in which it lives. Initially addressing
concepts and theorists in the field of psychosomatics and psychoanalysis, also
presenting a historical analysis of both, certifying that cancer asks to be a disease
caused both by the environment and by the individual's psychological factors.
Key-words: cancer; psychosomatic; psyche.
1. INTRODUÇÃO
Na antiguidade, as concepções de saúde eram diretamente relacionadas às
crenças. Acreditava-se que as doenças eram manifestações sobrenaturais e
buscavam modo de cura-las através de rituais religiosos. No século VI a.C, surgiram
na Grécia os filósofos pré-socráticos, os quais buscavam entender o mundo através
da razão, tentando se desvencilhar das crenças e da mitologia para formular suas
teses. Esses filósofos acreditavam que os elementos da natureza regiam o universo,
e que tudo o que existia era formado por eles, inclusive os seres humanos. Foi a
partir de Sócrates (469 a.C. - 399 a.C.) que os filósofos gregos focaram seus
trabalhos para a explicação do homem, seus sentimentos, medos, alma e morte.
Hipócrates de Cós (460 a.C.- 377 a.C.), considerado o pai da medicina,
buscou fazer com que as doenças deixassem de ser consideradas castigo dos
deuses e começassem a serem vistas de forma orgânica. Ele desenvolveu uma
metodologia de observação dos sinais e sintomas das doenças, e anotava-os
cuidadosamente, o que o permitiu identificar e curar patologias. Hipócrates postulou
que a saúde era baseada no equilíbrio dos quatro principais fluidos do corpo
humano, que segundo ele são: bile amarela, bile negra, fleuma e sangue, o
1
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desequilíbrio entre esses seriam o desencadeador de doenças. Para ele, todo corpo
traz consigo os elementos essenciais para sua recuperação, porém, o conhecimento
do corpo só é possível com o conhecimento do homem como um todo. (SCLIAR,
2007).
Na atualidade, temos um conhecimento mais amplo sobre a fisiologia e
anatomia humana, assim como a causa e tratamento de patologias. Neste trabalho
discorreremos sobre uma doença em particular: o câncer.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, as estimativas de casos novos e da
incidência de câncer no Brasil por 100 mil habitantes em 2020 é de 387.980 para os
homens, e de 297.980 para as mulheres. Diante desse exposto, esse trabalho tem
como pergunta de pesquisa: Qual seria a real influência do psíquico no
desenvolvimento do câncer?
Sabemos que o corpo humano é inteiramente formado por células, as quais,
desde a concepção até a morte, se multiplicam constantemente. Segundo o Instituto
Nacional de Câncer, câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças,
as quais tem em comum a multiplicação desordenada de células defeituosas em
determinada região do corpo, que se desenvolvem rapidamente formando tumores,
muitas vezes malignos, e que se espalham para outros órgãos com facilidade,
causando metástases. (INCA, 2015).
Um estilo de vida sedentário e hábitos nocivos à saúde, assim como a
genética, estão diretamente ligados à maior predisposição de desenvolvimento de
neoplasias. Porém, nas últimas décadas, cientistas discutem a possibilidade de que
o câncer também possa ser desencadeado por vias psicossomáticas. Para que
possamos entender o que isso significa, precisamos conhecer a etimologia desta
palavra.
O termo foi usado pela primeira vez, em 1818, pelo psiquiatra alemão
Heinroth, e é formado pela junção de duas palavras gregas, psykhé, que significa
alma e soma, que significa corpo (MELLO FILHO, 1992). Ou seja, doenças
psicossomáticas são aquelas cujo tem origem no psicológico e que podem gerar
consequências físicas.
O neurologista e psiquiatra Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise,
desenvolve o conceito de conversão somática que se constitui numa junção do
psíquico e do físico (GERMANO, 2010). As abordagens sobre as relações entre o
psíquico e o somático são encontrados por toda sua obra, seus primeiros trabalhos
sobre a histeria permitiram a ele ter a visão da influência do funcionamento psíquico
nos sintomas somáticos, apresentando a noção de conversão, onde o conflito
psíquico seria transportado para a soma. A partir disso Freud constituiu uma teoria
metapsicológica em que o corpo recebeu o lugar de destaque, podendo ser
simultaneamente fonte da pulsão e agente da sua satisfação. (GANHÃO, 2009).
Na obra de Freud, as formulações que mais se aproximam do que se
conhece atualmente como psicossomática estão em sua definição de
neuroses atuais. Freud mencionou um grupo de neuroses de transferência
que se assemelham às afecções psicossomáticas denominando-as neurose
atuais e classificando-as em neurastenia e neurose de angústia. A
neurastenia tinha origem na satisfação sexual realizada de forma
inadequada e nas neuroses de angústia, o sujeito não obtém uma descarga
de excitação sexual, produzindo angústia diante da relação sexual
incompleta (GERMANO, 2010).

Sobre a visão freudiana uma ação psíquica causa efeitos fisiológicos e viceversa. No campo da psicanálise, Freud considerou o inconsciente como um
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causador determinante nas ações somáticas e psíquicas. É importante retomar que
em nenhum momento de sua obra ele confirma que uma patologia é dada de forma
psicossomática, porém estabelece relações entre corpo e psique. Estudando a
histeria ele percebeu que o corpo era também palco de fenômenos que se situavam
para além dos conflitos neuróticos. Dessa forma, observamos que a psicanalise e a
criação do conceito de inconsciente foram imprescindíveis para a popularização do
termo psicossomática e para o avanço dos estudos da área.
Todavia, a definição de o que é a psicossomática ainda gera divergências em
meio a sociedade cientifica. O limite tênue entre processos psicológicos e
fisiológicos é constantemente discutido, assim como a forma de manifestação físicas
de determinados sentimentos.
O reconhecimento do papel dos fenômenos psicológicos no desenvolvimento
de neoplasias está sendo cada vez mais estudado, com isso, notamos que as
pesquisas dessas interações são importantes para que possamos entender o poder
que a mente e as emoções exercem sobre o corpo e assim, compreender se os
sintomas psíquicos podem influenciar negativamente a saúde física.
Temos como objetivo desse trabalho analisar a relação corpo-mente no
processo de somatização, com base em estudos bibliográficos, e a sua influência no
desenvolvimento de neoplasias, e assim estabelecer uma relação entre as emoções
e os fatores genéticos e ambientais no processo de doença. Visando entender como
o desenvolvimento do câncer pode ser influenciado através de doenças e
transtornos psicológicos.
2. METODOLOGIA
Esse estudo foi elaborado com base em pesquisas bibliográficas de
abordagem qualitativa, as quais, segundo Gerhardt e Silveira (2009), tem o objetivo
de explicar a razão das coisas, apresentando o que convém ser realizado, porém,
sem se submeter à prova de fatos. Nessa abordagem, o pesquisador é ao mesmo
tempo o objeto e sujeito de sua pesquisa. De acordo com Fonseca (2002), a
pesquisa bibliográfica baseia-se na realização de um levantamento de referências
teóricas já analisadas, as quais foram publicadas por meio de livros, artigos e
páginas de web sites. É desenvolvida com base em materiais já elaborados. A
pesquisa bibliográfica tem como principal vantagem permitir ao investigador uma
cobertura de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar
diariamente. (GIL, 2008).
Os artigos utilizados para a realização desse trabalho foram retirados de
plataformas cientificas, como: Scielo (Scientific Eletronic Library), Pepsic (Periódicos
Eletrônicos em Psicologia) e Google Acadêmico (Google Scholar).
A inclusão dos materiais ocorreu da seguinte forma: 1) Procura de artigos
com temas relacionados a doenças psicossomáticas, psicossomática e câncer, que
abordem a interação corpo e mente no desenvolvimento de doenças; 2) Seleção de
artigos condizentes com o tema escolhido; 3) Leitura dos artigos selecionados; 4)
Síntese das informações obtidas; 5) Análise e discussão sobre o assunto a ser
abordado no trabalho.
3. DESENVOLVIMENTO
A Psicossomática surgiu como extensão médica através do psiquiatra Johann
Heinroth, em 1828 (MELLO FILHO, 1992; SHORTER, 1995). O termo tem como
questão principal a indissolubilidade de corpo e mente, e as formas em que essa
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relação se expressa através de meios orgânicos e psíquicos. Mesmo a psicologia
tendo como objeto de estudo a psique humana, o corpo é também primordial para
pesquisas dentro da área psicológica. Ele é um objeto estudado não só pela
medicina, mas por inúmeras áreas, sendo elas biológica, antropológica, etnológica,
social e cultural. O corpo é matéria-prima para inúmeras dimensões de experiências
e de representações, tanto por parte das ciências como das práticas culturais
(ÁVILA, 2012). O corpo doente é tratado tanto como um objeto para os médicos,
fisioterapeutas, entre outros, quanto um ser que está sujeito a cultura, sociedade,
política, pressões familiares, do trabalho ou escola, estilo de vida e outros fatores
que influenciam e agravam a formação da doença.
A Psicossomática busca um entendimento da relação mente-corpo e dos
processos de adoecimento. Ela parte da observação de distúrbios físicos
nos quais os processos emocionais desempenham um certo papel, ou de
situações clínicas nas quais uma perturbação psicológica aumenta o risco
de desenvolver ou agravar determinada doença física (CAPITÃO e
CARVALHO, 2006).

Sobre a Psicossomática, podemos observar duas vertentes dessa concepção:
a psicossomática psicanalítica e a medicina psicossomática.
3.1. PSICOSSOMÁTICA PSICANALÍTICA
A partir do século XVIII, a visão positivista de Auguste Comte e o modelo
cartesiano de observação mudaram a forma de como a medicina compreendia a
distinção entre funções fisiológicas corporais e psicológicas. A percepção de uma
medicina positivista possibilitou uma pesquisa mais abrangente entre corpo e mente,
com intuito de fornecer dados mais precisos sobre determinadas patologias. Muitos
quadros patológicos foram decifrados, permanecendo, talvez, apenas a histeria
como um campo enigmático para os estudiosos da época. A histeria permaneceu
para a medicina uma incógnita, pois, as etiologias de seus sintomas não podiam ser
restringidas a aspectos orgânicos, mas também não podiam ser negados (ÁVILA,
1995).
O conceito de histeria sofreu diversas alterações ao longo dos séculos, as
quais são decorrentes do contexto histórico-social em que se aplicava o termo.
Porém, é correto afirmar que a histeria é um conceito milenar, e que, segundo Trillat
(1991), foi herdado dos egípcios, datando de ao menos 4000 anos. Desde o início
da era cristã, há relatos de doenças que estariam diretamente ligadas ao útero
(BLEICHER), era frequente a menção de uma doença que exercia domínio sobre a
“matriz” (útero). Os gregos também acreditavam na influência da matriz no
desenvolvimento de doenças, e segundo eles, esse órgão seria móvel, e os
sintomas de doença se desencadeariam quando houvesse a compressão de outro
órgão. Reconheciam que sintomas parecidos ocorriam nos homens, e tentavam
explicar esses fenômenos através da retenção de esperma.
Segundo Trillat (1991), essa é a base das teorias sexuais de Wilhelm Reich e
também da concepção de Sigmund Freud. O conceito de doenças desencadeadas
pela matriz perdurou como um saber popular, e ainda é encontrada na atualidade.
A Medicina empreendeu grande esforços para decifrar esse mistério, porém,
a ineficácia dos recursos terapêuticos e farmacológicos para tratar, mesmo de forma
paliativa, os sintomas de histeria eram desapontantes.
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No século XIX a Histeria ocupará o primeiro lugar entre as afecções que
levam a internações. Segundo registros históricos, perto de 50% dos leitos
hospitalares eram, nesse momento, ocupados por pacientes diagnosticados
como histéricos. A Medicina, porém, não conseguia encontrar resposta para
seus enigmas (ÁVILA, 1995).

Tentando modificar o conceito de que a histeria era decorrente de desejos
sexual frustrados, Briquet (1796-1881), publicou em 1850 um tratado em que definia
a histeria como “uma neurose do encéfalo cujos fenômenos aparentes consistem
principalmente na perturbação dos atos vitais que servem à manifestação das
sensações afetivas e das paixões” (ELLENBERGER, 1970).
Charcot, precursor de Freud, buscava relacionar causas anatômicas as
patologias. Acreditava que histeria se originava de uma exposição traumática
somada a uma grande carga afetiva que decaia sobre o físico, gerando os sintomas
somáticos (CARTEGNI, 2017), porém, em sua teoria também regressa à teoria
uterina e traumas sexuais. Com intuito de diagnosticar a histeria e identificar os seus
sintomas, Charcot utilizou a hipnose.
Sob o estado hipnótico, os pacientes rememoravam cenas traumáticas e era
agindo sobre elas que Charcot procurava curá-los. Também sob o estado
de hipnose, Charcot conseguia suscitar sintomas que já estavam
desaparecidos do quadro (BLEICHER).

A partir da metade do século XIX, a histeria passou a ser vista mais como
resultado de alterações no sistema nervoso do que do útero. Além disso, apareceu a
noção de hereditariedade mórbida (BLEICHER).
3.1.1. Freud e a Origem da Psicanálise
Sigmund Freud (1856 – 1939), foi um renomado médico neurologista, ao qual
devemos o surgimento da psicanálise e grandes avanços nas áreas psicológicas.
Em 1885, Freud dirigiu-se a França para aperfeiçoar seus estudos em Salpêtrière,
aonde assistiu cursos ministrados por Charcot, sobre histeria e hipnose, o qual o
influenciou grandemente. Quando Freud chega a Paris, a histeria era considerada
um problema médico cuja gênese é atribuída à hereditariedade, a lesões ou
inflamações do sistema nervoso que causam danos ou disfunção de seu
funcionamento. (FULGENCIO, 2002).
Observando os métodos desenvolvidos por Charcot, Freud iniciou a
formulação de suas ideias, as quais seriam a base para a psicologia psicanalítica.
Ao analisar os estudos produzidos por seu mentor, Freud passa a acreditar que a
origem das manifestações histéricas está relacionada a experiências sexuais
traumáticas. Também defendia que a histeria estaria relacionada a experiências
sexuais prematuras. Com isso, Freud chegou ao que viria a ser o cerne da teoria
psicanalítica: a sexualidade. Entendeu que as questões sexuais estavam
profundamente intrincadas nas origens das mais diversas neuroses. Quando Freud
relacionou a sexualidade às neuroses, estava falando em um sentido estrito:
psicológico e individual.
Com Charcot, Freud desenvolve um novo ângulo de observação da
problemática, o qual delimitou os caminhos para a descoberta do método
psicanalítico de pesquisa e cura. Segundo seus pressupostos, Freud determinou
que as causas das doenças não são exclusivamente orgânicas, havendo uma causa
psíquica determinando o surgimento da patologia e, também, que essa causa é
exercida por acontecimentos traumáticos que geram uma cisão psíquica, deixando
as ideias traumáticas num estado inconsciente para o sujeito, dividindo assim o
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psiquismo em duas partes igualmente ativas: uma consciente, a qual não tem
informações sobre esses traumas, e a inconsciente, a qual armazena essas ideias e
que, devido à cisão, produz os sintomas histéricos. Para que isso ocorra, é
necessária a existência de uma predisposição hereditária ou neurológica do
paciente. Assim, Freud aprende a ver, na histeria, a presença de dois tipos de ideias
– conscientes e inconscientes – que têm, justamente nesta cisão, a causa
psicogênica dos sintomas histéricos. (FULGENCIO, 2002). A partir dessa teorização,
Freud demonstra que seu modelo investigativo não partira de exames físicos, mas
sim de uma abordagem dos conteúdos psíquicos.
Após dez anos de sua passagem por Paris, Freud, juntamente com Breuer,
escrevem o “Estudos sobre a Histeria” (1895), na qual apresenta casos clínicos da
doença. Foi nessa obra em que se estabeleceu a base inicial para a recuperação
através da expressão verbal. Ainda nesse trabalho, foi proposto que o paciente
histérico adoeceria por “reminiscência”, ou seja, a história do indivíduo é a base para
seus sintomas. (ÁVILA, 1995).
A origem dos sintomas se inicia entre o conflito com o Eu (Ego) e
determinadas representações criadas por esse. A análise dos sintomas físicos busca
representações nos conteúdos psíquicos, tanto conscientes quanto inconsciente,
fazendo com que assim se crie o termo “Neurose de Defesa”, na qual o Eu reprime
certas representações com intuito de se defender de memorias traumáticas, tento
como consequência desse processo o aparecimento de sintomas somáticos. (ÁVILA,
1995). Com isso percebemos que o fator peculiar da histeria é, na verdade, a
disposição à conversão e não a divisão da consciência. (CATERGNI, 2017).
É possível observar que através dos séculos diversos termos foram usados
para determinar os mesmos preceitos, porém, a origem da definição de
psicossomática continua incerta. Contudo, existe um consenso de que a gênese
desse campo de estudo surge a partir do impacto que a psicanalise exerceu sobre
as práticas curativas e sobre a concepção de doença. (ÁVILA, 1995). Todos os
pioneiros da psicossomática tiveram um contato pessoal ou através do movimento
psicanalítico com as formulações freudianas (VOLICH, 1998). Por tanto, é nítida a
importância que a psicanálise empreendeu sobre a psicossomática.
Após as primícias da psicossomática expostas por Freud, outro grande autor
foi de suma importância para que o termo fosse estabelecido como conhecimento
cientifico. Georg Walther Groddeck (1866 – 1934) foi um médico alemão e seguidor
de Ernest Schweninger, o qual também era médico e seguia os princípios
hipocráticos, sendo um dos seus principais lemas o Nil nocere, que é o princípio
máximo da ética médica onde o médico tem a obrigação de não infligir dano ao
paciente (FREITAS e SANTOS, 2014). Seu tratamento se baseava, principalmente,
na prescrição de dietas, massagens e hidroterapia (ÁVILA, 2003). Groddeck
aprendeu com Schweninger o respeito ao doente como ser humano integral (ÁVILA,
2003).
Groddeck possuía uma clínica em Baden-Baden. Ele atendia pacientes com
doenças graves e crônicas, e a partir das suas experiências com tais doentes,
desenvolveu suas principais ideias e concepções sobre saúde e doença (ÁVILA,
2003). Tratou também doenças como esclerose múltipla, lúpus eritematosos
sistêmicos, gota, bócio, sífilis e tuberculose. Era indicado frequentemente por outros
médicos quando já não tinham mais tratamentos para oferecer ao doente
(D’EPINAY, 1988). Sigmund Freud (1856-1939) encaminhava diversos de seus
pacientes à clínica de Groddeck.
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Em 1917, Groddeck começou a trocar cartas com Freud e percebeu que os
dois haviam descobertos conceitos de tratamentos iguais. A diferença estava
Groddeck atendia pacientes que sofriam de patologias somáticas, e não psíquicas
como a histeria, a fobia e a neurose obsessiva (SANTOS e MARTINS, 2013). Ele
propôs a Freud que a psicanálise se estendia a outros territórios além da neurose.
Freud manifestara-se explicitamente entusiasmado com as pesquisas de
Groddeck e lhe autorizara a considerar-se psicanalista, criticando apenas o
ponto de vista filosófico de Groddeck a respeito das relações entre corpo e
mente. Com efeito, Groddeck afirmara, na primeira carta, que não
considerava que haveria uma separação entre corpo e psiquismo, mas que
ambos seriam facetas de um mesmo todo. Freud considerara tal concepção
um tanto quanto carregada de misticismo (GRODDECK, 1994).

Groddeck afirmava que o psiquismo e corpo adoeciam ao mesmo tempo.
Qualquer doença estaria inevitavelmente conectada à vida como um todo. Para
estabelecer a visão integral do ser humano, ele funda o conceito de Isso (Id), que
referia aos processos inconscientes, tal qual também foi adotado por Freud em seus
estudos, embora a concepção do Isso fosse compreendida de forma diferente por
eles.
Deste modo, é possível observar que este autor exerceu uma grande
influência não só sobre a psicanálise, mas também sobre Freud, o qual reconheceu
a importância de suas contribuições.
De fato, todos nós já tivemos a impressão de sermos “vividos” [grifo do
autor] por tais forças [...] Proponho, assim, denominarmos [...] seguindo
Groddeck, aquele outro psíquico, no qual o Eu se prolonga e que se
comporta de forma inconsciente, de Isso. (FREUD, 1923 – 2007, p. 37)

A psicanálise passou a ser aplicada aos processos orgânicos em 1917 por
Groddeck. Durante esse período a psicossomática psicanalítica desenvolveu um
conjunto de evidências, que mostram como os processos inconscientes influenciam
as funções corporais, produzindo manifestações no organismo, agravando doenças
e traduzindo os conflitos psíquicos em sintomas somatizados (ÁVILA, 2012).
3.2. MEDICINA PSICOSSOMÁTICA
Segundo Pacheco e Silva Filho (1946), o conceito de medicina
psicossomática não é recente, sendo esse apenas redescoberto a pouco tempo. De
acordo com Platão, "para um perfeito funcionamento do corpo, deve-se começar
curando a alma" (Atenas - 348/347 a.C.). Esse pensamento de inerente ligação
psico-corporal perdurou através dos séculos, estando presente em diferentes
civilizações e momentos históricos.
O termo Psicossomática, que foi introduzido à medicina por Heinroth, tinha
como objetivo designar as doenças somáticas que ocorriam tendo como fator
etiológico os aspectos mentais. (RODRIGUES e MELLO FILHO, 1989).
Na década de 1920 começaram a surgir pesquisadores com interesse na
aplicação da Psicanálise no conhecimento do determinante das doenças. Estudos
esses que começaram na Alemanha e Estados Unidos.
Em Nova York, a Dra. Helen Dunbar e em Chicago, o grupo ligado a Franz
Alexander fundam o que deve ser denominado como Medicina Psicossomática. É
aplicada tal designação pois, a Psicanálise foi empregada como um meio terapêutico
auxiliar do procedimento médico, e suas hipóteses e modelos teóricos funcionarão
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para esclarecer possíveis determinantes inconscientes para as doenças por esses
autores e outros que os seguiam (ÁVILA, 1997).
Ainda hoje, a medicina psicossomática utiliza dos mesmos critérios
diagnósticos da Medicina. A Psicanálise possui a ferramenta de investigação dos
fatores “invisíveis” e “subjetivos” e as emoções (ÁVILA, 1997).
Atualmente, a medicina psicossomática entende-se como uma atitude médica
integral na concepção do indivíduo como um ser biopsicossocial, visando observar a
totalidade do ser humano e do meio em que está inserido para uma compreensão
mais ampla do processo de adoecer, pretendendo oferecer práticas de promoção a
saúde mais voltada a integralidade do ser e não apenas aos sintomas e a doença
(MELLO FILHO e BURD, 2010).
3.3. A INFLUÊNCIA DA RELAÇÃO CORPO-MENTE NO DESENVOLVIMENTO DE
DOENÇAS
Hipócrates, Platão e Aristóteles já consideravam a unidade indivisível do ser
humano entre corpo e mente. Platão descrevia a alma como preexistente ao corpo e
a ele sobrevivente. Aristóteles postulava que todo o organismo é a síntese de dois
princípios: matéria e forma (ANDRADE, CASTRO e MULLER, 2016). Hipócrates
(460 a.C.), que implantou à medicina o espírito científico. Entende-se que eles foram
os primeiros a pensar na ideia da interação corpo e mente no indivíduo.
Segundo Ramos (1994), o conceito de estresse foi primeiramente descrito por
Hans Selye em 1956, denominado então síndrome geral de adaptação, hoje
conhecida como síndrome do estresse, na qual postulou que o organismo quando
exposto a um esforço desencadeado por um estímulo percebido como ameaçador à
homeostase - seja ele físico, químico, biológico ou mesmo psicossocial, apresenta a
tendência de responder de forma uniforme e inespecífica, anatômica e
fisiologicamente. A implicação básica das ideias de Selye para a psicossomática é a
descoberta de quanto e como o corpo se transforma sob o estresse. Neste sentido o
estilo de vida atualmente é considerado como um importante fator para a saúde e
prevenção da doença.
Posteriormente, o fisiologista Walter Cannon criou o termo homeostase,
ampliando-o tanto a parâmetros emocionais quanto a físicos. Através de suas
pesquisas com animais percebeu que, quando estes eram submetidos a estímulos
desequilibradores de sua homeostase, se preparavam para a “luta ou fuga”,
apresentando alterações somáticas e que estas alterações eram desencadeadas por
descargas adrenérgicas da medula supra-renal e de noradrenalina em fibras pósganglionares (RODRIGUES e GASPARINI, 1992). Chrousos e Gold (1993) definem
estresse como um estado de desarmonia ou de homeostase ameaçada.
Hoje sabe-se que o sistema nervoso autônomo, responsável pela
coordenação do funcionamento de todos os órgãos internos, é regulado pelo
sistema límbico, que é afetado pelas experiências afetivas e emocionais do indivíduo
em seu contexto social (CRUZ e JÚNIOR, 2011).
Segundo Bueno e Silva (2012), artigos científicos produzidos no Brasil na
última década revelam que as doenças dermatológicas, gastrointestinais,
respiratórias e neoplasias - em sua forma mais grave, o câncer - estão entre as
consideradas como aquelas que tem fatores psicológicos envolvidos no seu
desencadeamento. Certos comportamentos e emoções são relacionadas ao
surgimento dessas doenças.
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Nas doenças dermatológicas o stress e a tensão emocional são algumas das
causas atribuídas. Já nas gastrointestinais, a falta de consciência emocional e a
dificuldade de verbalização de emoções são algum dos fatores. No caso do câncer,
a pobreza simbólica foi considerada relevante para o desenvolver da doença.
Estudos também apontaram que a falha na relação mãe-bebê nos primeiros
momentos de vida da criança pode ser considerada uma das causas geradoras de
estados psicológicos capazes de ocasionar doenças orgânicas.
Entende-se que atualmente o stress é um grande inimigo do bem-estar.
Segundo Silva e Muller (2007), ele é considerado um problema contemporâneo
devido à nova forma do indivíduo se organizar diariamente, tornando a nova
sociedade um cenário para agentes estressores que, por sua vez, podem ser
externos, como o excesso de trabalho, e internos, como a ansiedade.
3.4. PSICOSSOMÁTICA E O CÂNCER
De acordo com Carero et al. (2001), alguns pacientes com câncer seguem um
padrão de comportamento reprimido, o qual pode compensar ou descrever perfis de
personalidade de meses ou anos anteriores ao surgimento da doença e dos
sintomas. Segundo os autores, o padrão de personalidade encontrado nesses
pacientes está ligado a repressão de experiências e a uma busca constante de
adaptação, com intuito de uma existência imparcial, na qual consigam passar de
maneira despercebida e, por consequência, sem autoconhecimento sobre suas
próprias ideias e princípios em razão da incapacidade de se expor. Portanto, o
surgimento do câncer pode ser um indicador de desequilíbrio em outras áreas da
vida do paciente ou negação de acontecimentos passados.
Moreira (1992) realizou uma pesquisa com trinta mulheres portadoras de
câncer, com intuito de identificar a causa primaria da doença, todas as entrevistadas
relataram a ocorrência de estímulos emocionais estressantes antecessores ao
diagnostico. Conflitos e situações de frustração foram os maiores indicadores
encontrados pela autora no desencadeamento da doença.
Bandeira e Barbieri (2007, apud MELLO FILHO, 1994), descrevem que entre
os fatores envolvidos na gênese do processo psicossomático referente ao
desenvolvimento de doenças as situações de perda que antecedem o surgimento de
sintomas são enfatizadas em literaturas. A frustração causada pela perda expõe o
ego a vulnerabilidade, a qual pode condicionar a predisposição psíquica ao adoecer.
De acordo com pesquisas elaboradas pelas autoras com dois grupos de
mulheres portadoras de câncer distintos, foi possível observar uma semelhança na
história de vida relatadas por elas, juntamente com uma peculiar forma de
enfrentamento da realidade e dificuldade de elaboração psíquica em comum, além
de tendências a impulsos agressivos e a presença de áreas conflitivas referentes à
figura materna e relacionamentos heterossexuais, também foi constatado a presença
de perdas significativas antecedendo o surgimento da doença. A análise das
participantes expôs apenas diferenças expressivas referentes a estrutura de
personalidade das pacientes. Foi percebido também a presença da religiosidade,
conformismo e a passividade diante da doença como fator em comum (BANDEIRA e
BARBIERI, 2007).
É possível observar que história preexistente está diretamente ligada a
predisposição ao desenvolvimento de doenças. Situações conflituosas ocasionam
um desequilíbrio psíquico gerando uma ameaça a estabilidade da homeostase, e
quando ocorrem em indivíduos com uma psique pouco elabora, este fica sujeita a
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apresentação de sintomas psicossomáticos, os quais surgem como um mecanismo
de proteção psíquica.
A falta de simbolização e repressão de afetos, assim como a imaturidade do
ego estão relacionados a predisposição do desenvolvimento do câncer. Também, os
impulsos agressivos reprimidos geram uma sobrecarga psíquica que desencadeia
uma forma de autoagressão interna que torna o surgimento de neoplasias mais
suscetível.
4. CONCLUSÃO
Desde os tempos mais antigos já se era abordada a possibilidade de
enfermidades serem causadas por emoções como estresse, depressão, magoas
contidas, e entre outras. Lacan afirmava que “doenças são palavras não ditas”
(LACAN, 1901-1981) e a partir de estudos realizados por mestres da ciência, tornase mais visível a interação corpo-mente no desenvolvimento de doenças.
A psicossomática é uma área importante no estudo do desenvolvimento de
neoplasias. Ela aponta uma fonte de causas dessa doença que é de pouca
relevância na área da medicina, assim, dando um conhecimento mais amplo e
completo tanto na som a quanto na psique humana.
Segundo a análise dos artigos, foi possível identificar uma correlação na
estrutura psíquica e nas características de personalidade em portadores de câncer.
A dificuldade de elaboração afetiva e a presença de relações conflituosas, assim
como situações de perda, seguida de sentimentos de negação, frustação e
desesperança, juntamente com a pobreza simbólica e a dificuldade de expressão de
emoções, são situações comumente encontradas na história pregressa de pacientes
oncológicos.
Concluímos que o desenvolvimento do câncer está ligado tanto a fatores
psicológicos quanto ambientais. As ameaças psíquicas ao equilíbrio homeostático
são convertidas em sintomas psicossomáticos quando ocorrem em um indivíduo
com uma psique pouco elaborada, e como mecanismo de defesa essa conversão é
transformada em doenças, podendo chegar em sua forma mais grave ao
surgimento de neoplasias.
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O ZEN DIGITAL E A SAÚDE MENTAL
Nelcimara de Oliveira1

RESUMO
A proposta deste artigo é apresentar aplicativos para meditar e relaxar e estão
disponíveis em celulares que permitem praticar mindfulness, que auxiliam a mente a
chegar a um estado de consciência plena e pode ser alcançada por meio da
meditação. Melhorar a ansiedade, em tempos difíceis desde que a Covid-19
apareceu.
Então a um toque conseguir utilizar um dos aplicativos que se sinta bem em utilizar.
A busca da mente sã, é essencial para a busca de equilíbrio mental através de
nossos filtros pessoais.
Palavras-chave: Stress. Aplicativos. Meditação.

ABSTRACT
The purpose of this article is to present applications to meditate and relax and are
available on cell phones that allow you to practice mindfulness, which help the mind
to reach a state of full awareness and can be achieved through meditation. Improve
anxiety in difficult times since Covid-19 appeared. Then at a touch you can use one
of the apps that you feel good about using. The search for a healthy mind is essential
for the search for mental balance through our personal filters.
Keywords: Stress, Apps. Meditation.

1 INTRODUÇÃO
Um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostrou que 54% dos
brasileiros se sentiram mais ansiosos desde que a Covid-19 apareceu. E isso se
repetiu em diversos países. Em decorrência da expansão da doença que, logo,
transformou-se em pandemia, o mundo inteiro precisou tomar medidas urgentes
como, por exemplo, a quarentena. Essa quarentena aumentou, em muito, os níveis
de stress, que já não eram poucos, e levou-nos a buscar um equilíbrio mental em
aplicativos de meditação. O aumento significativo na busca por esses aplicativos se
deve pela possibilidade de alcançarmos níveis maiores de autoconhecimento e,
principalmente, por podermos alcançar a tão sonhada paz interior, ou redescobri-la e
aquietar a mente.
Como vivemos em uma era de revolução digital, em que muitos, mas muitos,
mesmo, aderiram à tendência das novas mídias e, também, com o alcance
exponencial da web, as pessoas migraram significativamente para os apps
especializados que oferecem diversos estágios de meditação e/ou relaxamento. É a
busca pelo zen, só que agora de forma digital. Para exemplificar, um dos aplicativos
do chamado zen digital teve um aumento de 500% no número de downloads, desde
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março deste ano (2020). E há aplicativos que tiveram 2 milhões de downloads a
mais em abril do que em março (2020).
2 NOSSA MENTE
Sidarta Gautama, o Buda, afirmava que “a mente precede todas as coisas,
domina todas as coisas, cria todas as coisas.” (CHUNG, 1998, p. 53). Analisando
com maior profundidade o que o filósofo afirmava, notamos que a mente humana
desenvolve determinados reflexos, determinados parâmetros, determinados
paradigmas que criam uma rotina de vida, um hábito, uma maneira de encarar tudo
o acontece à nossa volta, e isso nos condiciona a agir sempre da mesma forma, sem
alterar ou sem que pensemos em mudar esses comportamentos, essas reações,
muitas das vezes totalmente involuntárias. Estamos tão condicionados que agimos,
perdão pela comparação, como robôs, como autômatos, sem refletirmos que somos
dominados pelos nossos mapas mentais. Opa! Que conceito/ideia/coisa é essa?
O médico neurologista e neurocirurgião Thomas Chung (1998) faz um
importante alerta e é bastante esclarecedor quanto a esse ponto, ao afirmar que:
...o fato ou a experiência que cada um de nós capta do mundo
exterior já chega até nós (antes de passar por nossos filtros pessoais)
um tanto distorcido e incompleto em razão da ação dos filtros
neurológicos e sociolinguísticos. E ao passar por nosso filtro pessoal
(processamento mental interno) essas informações já alteradas
sofrem modificações profundas em virtude de nossa própria
personalidade (criadas por nossas experiências passadas) e de
nosso sistema de crenças, e o resultado desse processamento é o
nosso mapa ou modelo pessoal representativo do fato ou da
experiência do mundo exterior. E é dentro desse mapa gerado por
nós que vivemos, que criamos significados, compreensões ou
incompreensões,
emoções
e,
consequentemente,
nossos
comportamentos para reagir no mundo exterior. (CHUNG, 1998, p.
53).

O Dr. Chung (1998) nos apresenta um termo preocupante: “filtros pessoais”.
Assim como criamos e somos dominados por mapas mentais, também
desenvolvemos filtros que vão se somando e ampliando esse tal mapa mental que
domina todo ou quase todo o nosso proceder.
Complementando o raciocínio, o médico (1998) enfatiza um ponto que nos
parece capital:
Portanto, a referência que criamos para guiarmos no mundo exterior
baseia-se, em grande parte, em nossas experiências pessoais,
criando assim modelos, mapas ou realidades subjetivas diferentes e
individualizadas do mundo. E sua principal característica é que o
mapa não é o território que ele representa, mas se estiver correto
possui uma estrutura semelhante à do território, o que justifica a sua
utilização. (CHUNG, 1998, p. 54).

3 MEDITAÇÃO
Técnicas de meditação sempre existiram e existirão. Budistas, confucionistas,
xintoístas já propunham isso e, inclusive, ensinavam técnicas das mais variadas.
Existem dezenas de estilos de meditação e todos eles funcionam. No entanto, nós
descobriremos que alguns deles funcionam melhor para você. E na meditação, nós
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nos movemos não apenas da mente consciente para a mente subconsciente, mas
também do egoísta para o altruísta. De ser um lugar para não ser um lugar, de estar
no tempo para ser em nenhum momento. As técnicas ajudam as pessoas a se
desestressarem, a eliminarem pensamentos negativos e a se concentrarem em si
mesmas.
Ao abordar o tema “meditação”, Deepak Chopra (2008), considerado por
alguns como “o poeta-profeta da medicina alternativa”, sugere uma maneira pela
qual possamos transcender nossos problemas e chegarmos mais próximos do
equilíbrio desejado.
Segundo Chopra (2008), essa maneira é:
“... entrar em contato com o seu íntimo, com a alma, com o espírito. É
como lavar roupa suja num riacho. A cada vez que você mergulha a
roupa na água, elimina algumas manchas. Continua mergulhando e a
roupa vai ficando cada vez mais limpa. Você limpa, ou transcende os
obstáculos de seu carma, entrando e saindo de seu Eu profundo, de
seu íntimo. Isso é feito por meio da prática da meditação.” (CHOPRA,
2008, p. 45).

4 OS APLICATIVOS
É interessante destacar e salientar que os apps são alternativas acessíveis e
eficazes para quem deseja melhorar seu estilo de vida através da meditação. Os
valores a serem desembolsados variam de 60 a 140 reais, na média e os aplicativos
dão acesso a vídeos de técnicas para acalmar e meditar. Também oferecem
exercícios e explicações de como praticar diversas atividades. Outra possibilidade é
o acesso a e-books e podcasts. Todas essas terapias são desenvolvidas e
respaldadas por profissionais especializados na área da saúde.
Alguns exemplos do que oferecem esses aplicativos: (a) um deles traz, além
de um timer para que possamos, é óbvio, medir o tempo de cada sessão, como
também um medidor de frequência cardíaca; (b) outro conta com uma trilha sonora
agradável e uma série de orientações que envolvem a correção da postura e da
forma como respiramos; (c) um outro, além de exercícios de respiração e sons em
3D, apresenta técnicas de hipnoterapia para, segundo ele, promover um melhor
convívio com as “marcas” do passado; e assim vai.
Outro aspecto a ser considerado é que, a concentração em casa, através de
apps, aumentou o acesso a uma técnica denominada mindfulness, palavra que
pode, livremente, ser traduzida como “atenção plena”. Nessa técnica, pretende-se
que as pessoas atinjam um estado mental tal que possam trabalhar o foco, o
interesse em algo bem específico, privilegiando o momento presente. E isso, afirma
Marcelo Demarzo, coordenador do Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da
Saúde, desenvolve “a habilidade de direcionar os pensamentos e impulsos,
proporcionando uma vida com menos ansiedade e stress” (VEJA, 2020, p. 77). É por
isso que, em diversos países, cresce o uso de um programa conhecido como
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), cujo propósito é exatamente o
mesmo: criar um estado mental que busque o equilíbrio e que mantenha o foco no
presente.
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5 CONCLUSÃO
Por se tratar de uma tendência nova, é preciso muito cuidado para que nós,
pessoas que estamos sentindo todo esse peso que apareceu meio do nada em
nossas costas, não caiamos em falsas promessas.
Aqui vale, sem dúvida, a orientação da psicóloga da Universidade da
Califórnia, em Los Angeles, Isabel Weiss: “Nos últimos meses, tivemos de nos
reinventar sem saber o que pode acontecer amanhã. A busca da mente sã é
essencial em um contexto enervante. (VEJA, 2020, p. 77).
Tomando por base a afirmativa da psicóloga e não só essa afirmação,
devemos aproveitar para nos desconectarmos, nem que seja por alguns momentos.
Nossa saúde agradecerá e muito. Além disso, a prática da meditação congrega
inúmeros efeitos quanto à performance, ao foco, à clareza mental e até no que diz
respeito a sentimentos, desde felicidade até perdão e gratidão.
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL: ESTÁGIO OPERATÓRIO
CONCRETO
Andressa dos Santos Pedroso1, Gabriela Oliveira dos Santos2, Larissa Lima Ribas3,
Flavia Nunes Flores4, Douglas Dal Molin5

RESUMO
Considerando, a fase do desenvolvimento operatório concreto essencial, para a
base do desenvolvimento de cada indivíduo, assim tendo a criança como um ser em
desenvolvimento, em buscas de novas coisas, durante esse período, e com base
neste, esta pesquisa busca compreender e auxiliar no dia a dia dos pais no
desenvolvimento da criança, além de buscar saber quais são as aquisições da
criança nesta fase, e suas mudanças no comportamento. Este estudo trata-se de
uma pesquisa bibliográfica e qualitativa. Jean Piaget apresenta que o conhecimento
é desenvolvido, por isso é representado por quatro estágios importantes, sendo
assim, em cada fase a criança passa a se transformar cada vez mais. Nesta fase é
onde a criança passa a ter inúmeros conhecimentos, onde ingressa na escolaridade,
tornando-se capaz de resolver problemas ao seu redor. Conclui-se com este estudo,
portanto que se deve estimular o desenvolvimento cognitivo da criança através de
atividades, para que estas contribuam para sua inserção no estágio seguinte, com a
ajuda dos pais e responsáveis.
Palavras-chave: Operatório Concreto; Desenvolvimento; Criança.

ABSTRACT
Considering, the phase of concrete operative development essential for the basis of
the development of each individual, thus having the child as a developing being, in
search of new things, during this period, and based on this, the research seeks to
understand and assist in the daily life of parents in the development of the child,
besides seeking to know what the acquisitions of the child are in this phase , and
their changes in behavior. This study is a bibliographic and qualitative research. Jean
Piaget presents that knowledge is developed, so it is represented by four important
stages, so in each phase the child begins to transform more and more. At this stage
is where the child begins to have numerous knowledge, where it enters in the
schooling time, becoming able to solve problems around him. It is concluded with this
study, therefore, that it should stimulate the cognitive development of the child
through activities, so that they contribute to their insertion in the next stage, with the
help of parents and guardians.
Key-words: Concrete Operative; Development; Child.
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1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento infantil é fundamental quando se fala no desenvolvimento
humano, é um processo em que cada indivíduo vivencia de forma única, onde passa
por diferentes progressos e aprendizados. Nesse contexto o desenvolvimento infantil
é o processo de aprendizado e transformações, em que as crianças adquirem e
aperfeiçoam diversas capacidades que envolvem suas estruturas físicas, sociais,
cognitivas e emocionais.
O desenvolvimento do individuo segundo Piaget ocorre por meio de estágios,
que são denominados: sensório-motor (zero a dois anos), pré-operatório (dois a sete
nos), operatório concreto (sete a onze, doze anos) e operatório formal (doze anos
em diante). As crianças mudam com o decorrer do tempo, são seres que estão em
constante desenvolvimento e crescimento, que passam por mudanças específicas
em cada etapa de suas vidas. Perante isto o presente estudo se refere ao
desenvolvimento no estágio operatório concreto.
A fase de desenvolvimento do operatório concreto é um assunto de
fundamental importância, pois o desenvolvimento infantil é a base do
desenvolvimento de qualquer indivíduo, sendo assim cada detalhe é significativo, e
nessa fase, a criança é um ser, a fim de descobrir novas coisas, na sociedade a qual
foi inserido, descobrir novos caminhos para se obter soluções para as operações
realizadas nesse período, com esta pesquisa buscaremos compreender mais sobre
essa fase, com o intuito de ajudar e entender a mente das crianças no período de
operatório concreto, visando auxiliar os pais no desenvolvimento dos filhos.
Ao analisar a fase operatório concreto, temos em vista o objetivo de
compreender o desenvolvimento físico e psicológico da criança. Buscando entender
que nesta fase o indivíduo passa a ter uma redução de egocentrismo deixando de
pensar só em si, mas sim, em todos ao seu redor. Identificando soluções aos
problemas que surgem, partindo a ter uma visão mais lógica.
As operações lógicas referem-se a operações matemáticas, denominadas por
Piaget sendo como agrupamentos. Entretanto, bem visíveis em duas fases do
desenvolvimento, sendo elas no período operatório concreto e formal.
Na fase operatório concreto o sujeito conquista aprendizados, como por
exemplo: consolidar as conservações de número, ou as operações infralógicas que
se referem: a peso e volume.
Neste período a criança passa a realizar cálculos matemáticos, com bases em
adição, subtração e multiplicação, sendo assim, compreendendo que existem
diversas maneiras de chegar em um resultado. De acordo com Piaget, a criança
passa a ter reflexão, ou seja, pensa antes de agir.
Segundo Goulart (2005), apud Souza e Wechsler (2014, p.135) a natureza
dos estudos de Piaget nos informa que ao observarmos a maneira com que
o conhecimento se desenvolve nas crianças, podemos entender melhor o
desenvolvimento cognitivo humano. Suas pesquisas sobre a epistemologia
genética e a psicologia do desenvolvimento tinham o objetivo de entender
como o conhecimento evolui.

A presente pesquisa tem o intuito de responder a seguinte questão: “Quais são
as principais mudanças psicológicas que ocorrem no período de desenvolvimento do
operatório concreto?”
2. METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho, utilizou-se pesquisa de caráter bibliográfico,
que segundo Gil (2008) é a pesquisa desenvolvida com base em material já
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elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. As plataformas
científicas utilizadas foram: Scielo (Scientific Eletronic Library), Pepsic (Periódicos
Eletrônicos em Psicologia), e Google Scholar. Este estudo é feito a partir de uma
pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2002) este tipo de pesquisa responde a
questões muito particulares, e se preocupa com um nível de realidade que não pode
ser quantificado. A pesquisa qualitativa trabalha com o espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos.
Para a escolha dos materiais utilizados, utilizaram-se os seguintes critérios:
1) Procura de artigos relacionados ao desenvolvimento infantil que abordam a
fase do estágio operatório concreto na teoria de Jean Piaget
2) Os artigos deverão ter o título condizente com o tema;
3) Os artigos poderão ter o resumo tratando do assunto proposto,
4) Será realizada leitura e análise dos artigos com objetivo de identificar as
considerações referente ao o texto sendo essas relevantes para este estudo.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 FASE OPERATÓRIO CONCRETO
De acordo com Pádua (2009), Piaget, sobre a construção do conhecimento,
realça a importância da epistemologia genética, sobre como a capacidade cognitiva
se constrói, Piaget afirma que "o conhecimento não pode ser concebido como algo
predeterminado nem nas estruturas internas do sujeito e nem nas características
preexistentes do objeto”, L'Epistémologie Génétique (1970). O conhecimento para
Piaget é desenvolvido, por isso apresenta quatro estágios importantes para este,
estágio sensório motor, pré operatório, operatório concreto e operatório formal,
diante disso, a episemologia proposta por Piaget é baseada na inteligência e na
construção do conhecimento, ou seja, no seu desenvolvimento, isto é, os quatro
estágios por quais os sujeitos perpassam para evoluírem, o ser humano
independente de qual estágio esteja, Piaget visa a aquisição de conhecimento por
meio da relação sujeito/objeto.
Segundo Piaget (1999) o desenvolvimento psíquico, que começa quando
nascemos e termina na idade adulta, é comparável ao crescimento orgânico. Cada
estágio do desenvolvimento para Piaget é caracterizado pela aparição de estruturas
originais, cuja construção o distingue dos estágios anteriores.
O desenvolvimento da lógica segue um percurso que vai da ação à operação,
passando por estágios, até atingir um nível superior, marcado pela presença das
operações mentais, nas quais a presença da lógica é efetiva como instrumento do
pensamento. Moraes (2018).
De acordo com Souza e Wechsler (2014) o estágio operatório concreto ocorre
na faixa etária dos sete aos onze anos, e é uma fase de transição entre a ação e as
estruturas lógicas. É o momento onde o indivíduo adquire vários conhecimentos, e
torna-se capaz de consolidar as conservações de números, substância, volume e
peso, ou seja, a criança começa a lidar com conceitos matemáticos, as operações
lógicas e infralógicas. A classificação e a seriação são aquisições cognitivas
matemáticas adquiridas nesse período.
A aquisição da reversibilidade lógica caracteriza a atividade cognitiva da criança
no operatório concreto. Segundo Garcia (1998) a reversibilidade lógica é a
capacidade de considerar uma ação e sua inversa, ou equivalente, ou uma ação
realizada e uma não realizada.
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A idade média de sete anos coincide como início da escolaridade da criança o
que marca o desenvolvimento mental neste período. Nesta etapa a criança torna-se
suscetível à reflexão, ou seja, ela pensa antes de agir. Além disso, o indivíduo tem a
capacidade de organizar o mundo de forma lógica ou operatória, período
caracterizado pela habilidade de solucionar problemas concretos.
Segundo Macedo (1985) o período operatório concreto caracteriza-se também
pelas transformações no plano das representações, que funcionam como se fossem
dados da realidade e não uma construção do sujeito. As representações são
concretas e não abstratas, pois nessa fase o indivíduo ainda não desenvolveu a
abstração.
Nos períodos anteriores ao operatório concreto de acordo com Freitas e Assis
(2007) a criança apresenta muita dificuldade em participar de uma conversa ou de
uma discussão, de fazer um relato ou dar uma explicação, de sair do pensamento
próprio a fim de adaptar-se ao dos outros. Segundo Piaget (1999) a criança depois
os sete anos passa a ser capaz de cooperar, pois ela não confunde mais seu ponto
de vista com o dos demais, a criança já não é mais egocêntrica como em períodos
anteriores, ela passa a pensar nos indivíduos a sua volta, colocando-se no lugar do
outro tendo empatia, vivendo em um mundo social e não sozinho, tornando-se capaz
de discutir problemas defendendo seu ponto de vista e respeitando os pontos
diferentes.
Conforme Souza e Wechsler (2014) neste estágio do desenvolvimento, a
criança atinge o grau máximo de socialização do pensamento, portando há um
interesse maior em brincadeiras coletivas e com regras. A organização social passa
a ser em grupos, com amigos fixos, sem ter a necessidade de ficar trocando as
amizades. A afetividade nas relações sociais aumenta, relacionando-se com o
desenvolvimento cognitivo da criança.
Portanto os fatores que caracterizam que a criança está no operatório concreto
são a aquisição da reversibilidade lógica que permite que a criança realize os
cálculos e a sua operação inversa. E as noções de seriação, classificação e
conservação.
4. CONCLUSÃO
A presente pesquisa analisou o estágio operatório concreto, objetivando saber
quais são as aquisições da criança nesta etapa do desenvolvimento infantil,
contextualizou-se o estágio operatório concreto, entendendo as diferentes etapas do
desenvolvimento infantil. Concluiu-se com este trabalho que o desenvolvimento
infantil se dá por etapas e cada uma delas tem suas características, que são
adquiridas e se diferenciam em cada fase do desenvolvimento infantil. Portanto
entende-se que o operatório concreto traz novas aquisições para a criança como a
noção de classificação, seriação, conservação e a reversibilidade lógica. Além
dessas aquisições a criança também apresenta mudanças em seu comportamento,
pois a criança torna-se mais ativa socialmente e torna-se menos egocêntrica.
Compreende-se que nesta fase a criança não consegue pensar de forma abstrata
apenas com base em proposições e enunciados concretos.
Finalizando deve-se estimular a criança com atividades que contribuam para
o seu desenvolvimento cognitivo nesta fase e contribuam para sua inserção no
estágio seguinte, sendo assim, o trabalho dos pais ou até mesmo dos docentes é
incentivar as atividades, para a criança se tornar capaz de resolver problemas que
existem com sua própria experiência, onde o pensamento se baseia mais no
raciocínio do que na própria percepção.
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POSICIONAMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE EM CASOS
DE DEPRESSÃO
Bruna Gonçalves de Mello1, Eliel dos Santos Rosa2, Maria Jessica Pinto Martins3,
Romualdo José Rodrigues Cordel4, Douglas Dal Molin5

RESUMO
A depressão é um caso grave de saúde pública pois entre os vários sintomas, é uma
doença do tipo de transtorno afetivo que provoca alterações mentais, corporais e
distúrbios de humor. Desta forma este artigo teve como metodologia principal a
revisão bibliográfica sobre como foi o enfrentamento dos casos de depressão entre
os anos de 2014 a 2019 atendidos pelo Sistema Público de Saúde Brasileiro -SUS,
se os profissionais da saúde pública estão bem capacitados para casos de
depressão, como esses tratamentos são feitos, se existe recuperação eficaz e se as
pessoas que tem essa psicopatologia procuram tratamentos. O artigo apresentado
contribuiu para aumentar o conhecimento sobres esta patologia e forma de
enfrentamento realizada pelos profissionais de saúde com clareza e objeção.
Palavras-chave: Sistema público de saúde; depressão; tratamento

ABSTRACT
Depression is a serious case of public health because among the various symptoms,
it is a disease of the type of affective disorder that causes mental, body changes and
mood disorders. In this way, this article had as its main methodology the bibliographic
review on how to deal with depression cases between the years 2014 to 2019
attended by the Brazilian Public Health System - SUS, if public health professionals
are well trained in cases of depression , how these treatments are performed,
whether there is effective recovery and whether people who have this
psychopathology seek treatments. The presented article contributed to increase the
knowledge about this pathology and form of coping performed by health
professionals with clarity and objection.
Key-words: public health system; depression; treatments
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1. INTRODUÇÃO
A cada dia que se passa, a depressão vem sendo considerada uma questão
de saúde pública, por ser um transtorno em que não somente afeta o indivíduo que a
obtém mais também as pessoas a sua volta.
A depressão é considerada um tipo de transtorno afetivo que provoca
alterações mentais, corporais e distúrbios de humor. É um conjunto de sintomas que
podem durar semanas, meses e perdurar por anos, interferindo de forma significativa
na vida pessoal, social e profissional do indivíduo (JARDIM,2011).
A Classificação Internacional de Doenças (CID-10) descreve portador de
depressão como sendo uma pessoa com baixo-auto-estima, tendo uma perspectiva
negativa do futuro, vendo-se solitário e triste, com dificuldade de concentração e
atenção, cansa facilmente ao realizar pequenos esforços, não encontra força de
vontade e ânimo para realizar as atividades diárias, possui sentimento de culpa e
inutilidade, pensamentos ou ações autodestrutivas ou suicidas
Embora seja uma doença tratável, seis em cada dez pessoas que sofrem de
depressão na América Latina e no Caribe, não procuram ou não recebem o
tratamento adequado. Na região, a depressão afeta 5% da população adulta. “Esta é
uma doença que pode afetar qualquer pessoa, em algum momento de suas vidas,
de modo que devem ser apoiadas psicológica e socialmente”, disse o Conselheiro
Sênior de Saúde Mental da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS),
Jorge Rodriguez.
Os transtornos depressivos por seu grande acometimento da população
passam a ser considerados como um sério problema de saúde pública. Sendo que a
depressão é uma das doenças mentais, com uma maior frequência de atendimento
na atenção primária de saúde (SILVA; FUREGATO; COSTA JÚNIOR, 2003).
Porém os investimentos direcionados ao apoio a pessoas com transtorno de
saúde mental, ainda são escassos. Em média, apenas 3% dos orçamentos de saúde
de governo são investidos em saúde mental, variando de menos de 1% em países
de baixa renda a 5% em países de alta renda (OPAS/OMS).
2. METODOLOGIA
a. Apresentar um panorama geral sobre a forma de enfrentamento dos casos de
depressão entre os anos de 2014 a 2019 atendidos pelo Sistema Público de
Saúde Brasileiro.
b. Discorrer um levantamento bibliográfico acerca da depressão e as estruturas
de atendimento pelo Sistema Público de Saúde;
c. Elucidar as práticas e as abordagens dos profissionais de saúde na
assistência de pacientes com características depressivas;
d. Desenvolver uma pesquisa pautada em uma entrevista estruturada com
profissionais de saúde para obter a visão geral sobre atendimento de pessoas
com sintomas de depressão no Sistema Público de Saúde.
3. DESENVOLVIMENTO
Com base na análise de dados bibliográficos com a temática de atendimento
de indivíduos com indícios de depressão percebeu o quão importante é a discussão
sobre as condições do sistema público de saúde. As ações dos profissionais na
identificação e posteriormente no tratamento de casos de depressão. Embora o SUS
tenha vários estágios de abordagens para os mais diferentes problemas de saúde, é
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notória a falta de treinamento e políticas públicas em um cenário nacional
principalmente para os médicos e enfermeiros que atendem nas UBS’s e Hospitais
Públicos espalhados pelo País.
Aproximadamente entre 2 e 12% dos indivíduos no Brasil apresentarão
depressão no seu ciclo de vida (Almeida-Filho et. Al.1997/. Andrade LHSG
de, Lolio CA, Gentil V, Laurenti R.). Esses índices são mais altos entre os
pacientes dos serviços de atenção primária. Um estudo da Organização
Mundial de Saúde (OMS) conduzido no Rio de Janeiro em 15 centros de
atenção primária à saúde mostrou uma prevalência de 29,5% para os
transtornos depressivos. (Üstün TB, Sartorius N. 1995) A maioria dos
indivíduos com depressão é atendida pelos serviços de atenção primária,
enquanto apenas uma minoria recebe atendimento de especialistas em
saúde mental (Hans-Ulrich W, Holsboer F, Jacobi F. 2001).
Apesar da depressão ter uma taxa de prevalência relativamente alta nos
serviços de atenção primária, seus diagnósticos e tratamento são
insuficientes. Os clínicos gerais falham na detecção do transtorno em mais
de 50% dos casos, e provêm tratamento para apenas um terço deles
(Coyne JC, Schwenk TL, Fechner-Bates S.1995). Nos pacientes em que o
transtorno não é diagnosticado ou é subtratado, observa-se uma pior
evolução (Schonfeld WH et. al., 1997).

O procedimento de diagnóstico de depressão pelo SUS é uma etapa
importante para o tratamento do paciente. Dessa forma, quando os sintomas são
nítidos de depressão e o diagnóstico é realizado corretamente, os medicamentos
prescritos pelo profissional de saúde até certo ponto são eficazes. Vale ressaltar que
a dificuldade de acompanhamento do tratamento pode inviabilizar a melhora do
paciente, tendo em vista que a depressão é algo que demanda uma atenção
especial. Sendo que, o acompanhamento indevido não permite a determinação de
fatores que poderão engatilhar possíveis crises.
Duas barreiras, entre outras, prejudicam a detecção precoce e o tratamento
adequado da depressão: a ideia de que a depressão não é uma condição
médica que contribui para o retardo na busca de tratamento (Jorm AF et. al.,
1997) e o estigma que envolve os transtornos mentais contribui para
diminuir a habilidade do clínico geral em diagnosticar e tratar os transtornos
depressivos (Dowrick C et. al., 2000), (Jorm AF et. al. 1997).

Partindo de um nível acadêmico, verificou que durante o período de
aprendizado nas instituições em uma graduação de medicina os futuros médicos não
são instigados a ter ações eficazes com casos de depressão. O estigma citado
acima e a deficiência no ensino sobre o assunto ocasiona a formação de
profissionais de saúde despreparados para diagnosticar ou prestar atendimento
eficaz para os pacientes com sintomas de depressão.
Praticamente a totalidade dos clínicos gerais (N=15, 88%) admitiu que a
educação recebida na faculdade de medicina não os preparou para fazer o
diagnóstico da depressão. Nenhum médico afirmou ter o conhecimento
necessário para tratar desse transtorno. Não houve evidência de mudança
no conhecimento após o treinamento realizado (fase 1: 5,8±1,4; fase 2:
5,7±1,7, teste t pareado =0,15, gl=16, p<0,89). Nenhuma das questões a
respeito do conhecimento, quando individualmente avaliadas, mostrou
diferença estatisticamente significativa, entre as duas fases de avaliações.
Ainda, nenhuma resposta nas questões quanto às atitudes dos médicos
frente à depressão mostrou diferenças após o programa educacional.
(OLIVEIRA, 2014).
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A formação complementar do profissional de saúde através de treinamentos
posteriores ao período acadêmico e a reavaliação de conhecimentos de
psicopatologias. Essa formação é importante para que o papel dos profissionais de
saúde no âmbito público não seja limitado a apenas em diagnóstico inconclusivo ou
a prescrição de medicamentos pouco eficazes para o tratamento. Essas práticas,
segundo Oliveira (2014) podem fazer com que pacientes com queixas de dores
lombares sejam encaminhados para cirurgia devido ao diagnóstico precipitado.
Contudo, faz-se necessário um acompanhamento ou direcionamento para um
tratamento adequado e delimitado somente a sua condição.

4. CONCLUSÃO
O indivíduo com depressão tem uma frequência de atendimentos primários
de saúde. Tendo em vista que o profissional do sistema público esteja capacitado
para receber, em estudos realizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
conduzido no Rio de Janeiro, que a uma minoria que recebe atendimento
especializado em saúde em casos de depressão. Os atendimentos na maioria das
vezes são realizados por clinico gerais e que os médicos clínicos admitiram que não
recebesse capacitação para fazer o diagnóstico de depressão. Tendo em vista que
os investimentos direcionados ao apoio às pessoas com transtorno de saúde mental,
ainda são escassos. Para que haja um melhor atendimento, com mais capacidade,
os médicos deveriam ser mais bem treinados no período acadêmico.
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GRATIDÃO E A PSICOLOGIA POSITIVA DAS EMOÇÕES
Carolina Fagundes Stein Rosa1

RESUMO
A psicologia positiva, contrapondo-se à psicologia e psiquiatria praticada no século
XX (de caráter voltado às patologias e doenças mentais), abre espaço para uma
visão mais voltada a cultivar o melhor que há no ser humano, uma tentativa de
equilíbrio entre o sofrimento e os aspectos passives de crescimento, onde os
profissionais acreditam que focar na melhoria de qualidades é muito mais efetivo
comparado à focar em reparar os defeitos. Sendo assim, a gratidão, considerada
uma ferramenta poderosa na melhora de qualidade de vida, vem da constatação de
que as ações onerosas e intencionais de uma segunda pessoa tiveram impacto
positivo na vida do indivíduo em foco. Com o objetivo de compreender os aspectos
da gratidão e de que maneira a mesma age no ser humano, buscando entender
quais emoções estão envolvidas no processo, evidenciando também os benefícios já
observados no cultivo da gratidão, este trabalho apresentará uma revisão de
literatura, utilizando artigos obtidos através de base de dados e busca eletrônica na
Scientific Electronic Library Online
(Scielo), PubMed, Lilacs,Webof Science,
Medline, assim como Periódicos da Capes. Espera-se que este estudo elucide a
compreensão de como a gratidão age no organismo humano e quais emoções são
ativadas quando ela está presente nas pessoas, assim como traçar os futuros
passos a serem tomados nesse campo de estudo, ainda pouco desbravado pela
neuropsicologia.
Palavras-chave: Gratidão; Psicologia Positiva; Emoções.

ABSTRACT
The Positive psychology, in contrast to the psychology and psychiatry practiced in the
twentieth century (of a character focused on pathologies and mental illnesses), open
a space for a vision more focused on cultivating the best in human beings, an attempt
to balance the suffering and passive aspects of growth, where professionals believe
that focusing on improving qualities is more effective compared to focusing on
repairing defects. So, gratitude is considered a powerful tool in improving quality of
life, comes from the finding of that the costly and intentional actions of a second
person had a positive impact on the life of the individual in focus. In order to
understand the aspects of gratitude and how it acts on the human being, seeking to
understand which emotions are involved in the process, also showing the benefits
already observed in the cultivation of gratitude, this work will present a literature
review, using articles obtained through a database and electronic search at Scientific
Electronic Library Online (Scielo), PubMed, Lilacs, Web of Science, Medline, as well
as Capes Journals. It is hoped that this study will clarify the understanding of how
gratitude acts in the human organism which emotions are activated when it is present

1

Acadêmica do curso de Psicologia na Universidade Cesumar do polo de Ponta Grossa.

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de
outubro de 2020

in people, as well as tracing the future steps to be taken in this field of study, still little
explored by neuropsychology.
Key-words: Gratitude; Positive Psychology; Emotions.
1. INTRODUÇÃO
A gratidão vem sendo estudada de forma mais ampla nas duas últimas
décadas, sendo definida como um reconhecimento pessoal de que a partir das
ações de outras pessoas, obteve-se um impacto positivo na vida (EMMONS, 2005),
no âmbito da psicologia positiva é uma ferramenta de autoconhecimento valiosa, já
que se relaciona com a forma pela qual o indivíduo percebe o mundo, e como reage
diante das diversas situações da vida. Entrando também, inevitavelmente, no campo
das emoções e da Neuropsicologia e da psicofisiologia, sendo comparada, neste
último aspecto, com a apreciação, já que não existem estudos até o momento
direcionados especificamente com a psicofisiologia da própria gratidão (MCCRATY,
2002).
O bem estar é uma avaliação afetiva e cognitiva de uma pessoa sobre a
própria vida, levando à metacognição (pensar sobre os próprios pensamentos,
refletir), a saúde (estado dinâmico de completo bem estar físico, mental, espiritual e
social) e a qualidade de vida que estão ligadas desde o século XVII e XIX.
Como um dos aspectos da qualidade de vida, temos a gratidão, um
sentimento reativo e retribuitivo (BAUMGARTEN-TRAMER, 1938), assim como a
generosidade, La Teille (2001) cita três aspectos da generosidade como essenciais,
o altruísmo, a existência de um sacrifício do benfeitor e a necessidade de servir aos
outros, isso pode também ser aplicado à gratidão, considerando que o papel da
gratidão é, não só o de sentir-se bem com a ação do outro, mas também retribuir os
serviços que lhe foram entregues. Para os indivíduos que registram eventos
estressantes e desagradáveis com frequência, a gratidão mostrou-se eficiente em
melhorar outros aspectos da vida, como aumentar a quantidade de exercícios que
faziam, otimismo em relação ao futuro e sensação prazerosa em relação à
vida(Emmons e McCullough, 2003).
Espera-se que as diferentes associações feitas entre os estudos já realizados
possam dar uma abertura para novos questionamentos da área, vendo quais as
relações entre gratidão e emoções, em um uma visão da psicologia positiva, quais
os reais impactos da gratidão nas emoções humanas?Como a gratidão impacta na
qualidade de vida das pessoas?A falta da gratidão gera alguma insuficiência?
2. METODOLOGIA
A pesquisa bibliográfica tem sua importância como embasamento para futuras
pesquisas sobre o tema, sendo o passo inicial para uma pesquisa científica de boa
qualidade, para se ter conhecimento de o que já foi publicado no tema escolhido, e
quais são os próximos passos a serem tomados (TRUJILLO FERRARI, 1974).
A finalidade de pesquisas de cunho bibliográfico é cristalizar as informações
já existentes, servindo não somente para definir problemas já existentes, mas
também para explorar novas áreas que tais problemas não abrangem, não sendo
apenas uma repetição, tendo em vista que proporciona um novo enfoque, podendo
muitas vezes chegar a conclusões novas (MANZO, 1971).
O método qualitativo possui basicamente cinco alicerces: características
gerais; objeto de estudo; generalização; interpretação e coleta de dados, na qual o
pesquisador se aprofunda no tema escolhido, temas estes que não são de cunho
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quantitativos, ou seja, não podem ser medidos/contado. A pesquisa qualitativa trata
de descrever informações baseadas em diferentes pontos de vista (BANISTER,
1994).
3. DESENVOLVIMENTO
A gratidão começa a ser desenvolvida como uma forte ferramenta de
conhecimento pessoal, por meio da psicologia positiva. Essa, voltando-se para
aspectos como felicidade, bem estar e qualidade de vida, tratando o indivíduo de
forma integral e completa, e não focando somente nas psicopatologias, como era de
costume da psicologia do século XX, que contava com figuras como Freud e
Skinner, que tinham como seu principal objetivo tratar as doenças mentais que
assolavam a humanidade no período pós segunda guerra mundial (HUTZ, 2014).
Dentre as variadas técnicas usadas por essa abordagem psicológica, a
gratidão inclui-se como uma palavra derivada do latim gratia, podendo varias em
termos como cortesia e beleza. Segundo Emmons (2004) o surgimento da gratidão
reside no momento em que há o reconhecimento de que outras pessoas agiram em
prol da vida do indivíduo. Sendo um conceito amplo, variando de emoção, estratégia
de coping (esforço cognitivo adaptativo) e traço de personalidade (EMMONS, 2004).
Os efeitos de tal emoção podem ser sentidos em nível social, organizacional e
fisiológico, pois está relacionado com emoções agradáveis e diminui as chances de
o indivíduo desenvolver psicopatologias como depressão e transtorno de ansiedade
generalizada. Auxiliando também nas relações interpessoais e agindo como
modeladora social e reciprocidade, já no campo neurocognitivo, a gratidão pode ser
comparada com a apreciação, evidenciando a sincronicidade entre batimentos
cardíacos, ondas cerebrais alfa e ramos parassimpáticos no sistema nervoso
autônomo, diferentemente de emoções como raiva e medo (desagradáveis), onde
não há um ritmo sincronizado entre esses fatores (MCCRATY E CHILDRE, 2004).
Outro fator muito evidenciado dentro da psicologia positiva, é a regulação
emocional e em como as pessoas encaram as emoções no dia a dia. A regulação
emocional consiste nas técnicas e formas com as quais as emoções são vivenciadas
e trabalhadas, regular mais as emoções desagradáveis. A supressão emocional é
outra técnica bastante utilizada, buscando colocar o foco em outras atividades, que
não tenham relação com o evento desencadeante da emoção desagradável
(BUTLER, 2003).
A regulação emocional está relacionada com determinadas regiões cerebrais,
como amígdala e córtex pré frontal esquerdo, que participam da resposta emocional
desagradável, podendo causar no indivíduo reações físicas, como sudorese e
taquicardia. Tais reações são auxiliares no fenômeno adaptativo da teoria da
evolução, juntamente com as expressões faciais, promovendo a sobrevivência
diante de perigos e ameaças (OCHSNER E GROSS, 2007).
4. CONCLUSÃO
Com base na pesquisa apresentada, pode-se concluir os benefícios
fisiológicos, cognitivos, comportamentais e sociais da gratidão, juntamente com
seus principais aspectos conceituais. Com este trabalho, cria-se uma base para o
andamento de futuros projetos, servindo como um ponto de partida para
pesquisadores interessados no tema, mostrando a relevância científica da gratidão
e o por quê ela deve ser usada como ferramenta no dia a dia da população,
gerando impactos positivos no bem estar, trazendo à reflexão do indivíduo, tendo
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como expectativa mostrar à comunidade científica que a gratidão possui alto caráter
científico e deve ser tratada como tal, como já proposto por Mccraty e Childre
(2004), quando demonstraram que na psicofisiologia da apreciação (que se
assemelha com a gratidão), a atividade do hemisfério esquerdo do cérebro
permaneceu mais ativa, levando à conclusão de que está relacionada com as
emoções positivas do indivíduo, expondo as reações positivas na qualidade do
indivíduo que pratica a gratidão.
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A IMPORTÂNCIA DA REGULAÇÃO EMOCIONAL
Elvio Renato Stresser Pacheco1 Carolina Fagundes Stein Rosa2

RESUMO
As emoções são respostas imediatas ao ambiente em que estamos inseridos, que
possuem caráter subjetivo, passando pela bagagem de vida e crenças individuais,
afetando não só a cognição, como também as relações interpessoais, reações
fisiológicas e psicológicas. Seguindo determinados padrões experimentais (como
excitação corporal e expressão) específicos, que determinam emoções, e essas,
desencadeiam sentimentos e reações particulares, contribuindo com a tese de que
as emoções geram reações fisiológicas. As emoções básicas estão presentes de
forma inata no ser humano, ou seja, não são construídas culturalmente, e podem ser
observadas em diversos outros mamíferos, como primatas. Certos estímulos eliciam
certas repostas emocionais e fisiológicas, sendo usadas como forma de proteção,
seguindo a lógica e teoria da evolução de Darwin. A regulação emocional, pode ser
vista como as estratégias usadas para transpassar e reagir às emoções, tais
estratégias são melhor aproveitadas quando empregadas de forma adaptativa, ou
seja, viando reduzir as consequência desagradáveis, buscando resignificar as
situações vividas, a fim de mudar o processamento cognitivo das emoções.
Palavras-chave: Regulação emocional; Psicologia; Cognição.

ABSTRACT
Emotions are immediate responses to the environment in which we operate, which
have a subjective character, passing through the baggage of life and individual
beliefs, affecting not only cognition, but also interpersonal relationships, physiological
and psychological reactions. Following certain experimental patterns (such as body
excitement and expression), which determine emotions, and these trigger particular
feelings and reactions, contributing to the thesis that emotions generate physiological
reactions. Basic emotions are inherently present in humans, that is, they are not
culturally constructed, and can be observed in several other mammals, such as
primates. Certain stimuli elicit certain emotional and physiological responses, being
used as a form of protection, following Darwin's logic and theory of evolution.
Emotional regulation can be seen as the strategies used to overcome and react to
emotions, such strategies are better used when used in an adaptive way, that is,
aiming to reduce the unpleasant consequences, seeking to reframe the situations
experienced, in order to change the processing cognitive development of emotions.
Key-words: Emotional regulation; Psychology; Cognition.
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1. INTRODUÇÃO
Desde 1872, quando Darwin fez a publicação de seu livro “A expressão das
Emoções no Homem e nos Animais”, houve diversos estudos sobre esse vasto
mundo das emoções humanas, suas formas de manifestações corporais, cognitivas
e as expressões. Estudos no campo da filosofia e sociologia, em torno do
comportamento emocional do ser humano. Porém, o livro de Darwin por mais de 40
anos, foi um dos únicos registros sobre esse tema no ocidente (Oliveira, 2013).
As ideias de Darwin foram retomadas em meados dos anos 60, com o
psicólogo norte americano Paul Ekman, ao documentar com fotos, povoados
distantes que ainda não haviam sido introduzidos a cultura do povo ocidental.
Ekman propôs que esses povos olhassem fotos de pessoas realizando
determinadas expressões faciais, em seguida contando histórias do motivo que
levou as pessoas das fotos a demonstrarem determinada expressão facial mostrada
(Ekman, 2011).
Dentre as conclusões dos estudos de Ekman, foi de que as emoções são
universais, postulando o que foi chamado de emoções básicas, as quais são
reconhecidas por diferentes povos e culturas ao redor do mundo. Entre essas
emoções encontramos a alegria, medo, tristeza, nojo, raiva e surpresa, encontradas
entre as diversas fotos mostradas pelo autor as pessoas. Esses estudos deixaram
em evidência novamente o estudo a cerca das emoções, as tornando relevante no
contexto da psicologia contemporânea (Ekman, 2011).
Tal importância remete ao fato de os seres humanos serem dotados de tais
emoções, o que permeia o seu convívio social, permitindo que seus
comportamentos e cognições sejam afetados por essas emoções. Dessa forma a
regulação emocional se mostra importante, ao postular em entender o que se é
sentido e como reagir adequadamente frente a emoção desencadeada, reforçando
as relações entre os seres humanos (Lehay, 2013). Por esse motivo, espera-se com
o presente estudo, explanar o tema da regulação emocional, proporcionando novas
pesquisas e desdobramentos na área, buscando responder em o que é regulação
emocional? Em que a regulação emocional pode se tornar importante?
2. METODOLOGIA
O estudo apresentado em formato de pesquisa bibliográfica, de importância
para a base conceitual de futuros projetos na área, contando com o conhecimento
já existente do tema e quais são as lacunas ainda presentes, tendo como objetivo a
solidificação de informações e explorando novas abordagens do tema, juntamente
com o método qualitativo, com a busca de informações nas bases de dados
Scientific Eletronic Library (scielo), PubMed e MedLine, além da utilização de livros
conceituais didáticos.
3. DESENVOLVIMENTO
As emoções, segundo Reeve (2006) são desencadeadas por experiências
vividas, e essas, seguem determinado padrão, com características que tornam as
emoções um estado individual e universal, ao mesmo tempo. O sentimento é o
componente que constitui a parte subjetiva da emoção, pois cada indivíduo irá dar
uma qualidade e uma intensidade particular para cada evento emocional. A
excitação corporal é quais ativações fisiológicas aquela emoção irá desencadear
certas emoções desencadeiam determinadas respostas biológicas em todas as
pessoas, dando um aspecto universal para as emoções, juntamente com a
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expressão social, que é a maneira com que as pessoas expressam suas reações
emocionais, por meio verbal (subjetivo) e expressão facial (universal, quando se fala
em emoções básicas). Por fim, o estado propositivo se refere ao objetivo de sentir
cada emoção (Reeve, 2006).
As emoções básicas/primárias são aquelas que, segundo Ekman (1994), são
aquelas que existem em todas as culturas humanas, e independem de aprendizado
social, são um fator evolutivo adquirido. Isso se deve ao fato de que as expressões
emocionais eram um fator de sobrevivência importante para o convívio social, pois
avisada aos outros indivíduos sobre possíveis ameaças, já que a fala não era
desenvolvida. Os processos adaptativos de reações fisiológicas também ajudaram
na perpetuação das espécies, segundo Nesse e Ellsworth (2009), pois garantia que
as emoções desagradáveis, como o medo, eliciassem respostas corporais, como o
aumento de batimentos cardíacos (Leahy, 2013).
A regulação emocional é um dos fatores que auxilia nas relações
interpessoais, dento de círculos de amizade, por exemplo, fazendo com que essas
relações sejam mais duradouras e profundas, ajudando também no alívio de
tensões. A regulação é todo processo que o indivíduo utiliza para reagir às
intensidade e mudanças emocionais que ocorrem, essas estratégias podem ser
utilizadas de forma antecedente/profunda, de ação mais eficaz para a preservação
da qualidade de vida, podendo ser empregada mudando a estratégia
comportamental, alterando a situação ou mudando o foco da atenção. Já forma
consequente/superficial ocorre após a experiência emocional, podendo ser usada
estratégias como supressão, compartilhamento emocional ou intensificação (Gross,
2013).
4. CONCLUSÃO
É importante salientar que a emoção está atrelada a cognição e ao
comportamento, dessa forma entender o que se está sentindo pode levar o ser
humano a entender melhor o que pensa e a forma como se comporta. Entender
essa conexão pode auxiliar no comportamento social. Durante anos o seu humano
busca melhorar o seu convívio social entre os mesmos, e a regulação emocional
pode auxiliar ativamente nesse processo. Aprender a reagir adequadamente ao que
está sentindo pode trazer benefícios.
Também é possível concluir que a presente pesquisa pode contribuir e
colaborar com novas pesquisas sobre o tema, ao desdobrar as bases da regulação
emocional e explanar sua serventia, podendo trazer benefícios ao comportamento
humano.
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A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E A COGNIÇÃO
Elvio Renato Stresser Pacheco1 Douglas Dal Molin2 Carolina Fagundes Stein Rosa3
Jessica Grobe Fritz4 Enzo Magrinelli Dellaméa5 João Victor Moura6

RESUMO
A Representação Social é uma maneira de interpretar e pensar a realidade cotidiana
dando sentido com um conhecimento prático aos eventos diários, fazendo parte da
construção social da realidade. Ela pode ser considerada como a construção de um
objeto e demonstração de um sujeito. As representações sociais devem ser
estudadas pela articulação de elementos afetivos, mentais e sociais e associados a
cognição, linguagem e comunicação, levando-se em conta as relações sociais que
afetam diretamente as representações e a realidade social, material e psicológica,
intervindo mais especificamente nessas áreas. Dentro da metodologia aplicada foi a
de um estudo bibliográfico qualitativo, de forma a elucidar sobre a teoria das
representações sociais e a sua relação com a cognição. Concluindo a relação de
maneira direta, onde a forma como a representação é criada tem influência direta na
cognição das pessoas que vivem na sociedade.
Palavras-chave: Representação social; Psicologia; Cognição.

ABSTRACT
Social Representation is a way of interpreting and thinking about everyday reality
giving meaning to daily events with practical knowledge, being part of the social
construction of reality. It can be considered as the construction of an object and the
demonstration of a subject. Social representations must be studied by the articulation
of affective, mental and social elements and associated with cognition, language and
communication, taking into account the social relations that directly affect the
representations and the social, material and psychological reality, intervening more
specifically in these areas. Within the applied methodology was that of a qualitative
bibliographic study, in order to elucidate about the theory of social representations
and its relationship with cognition. Concluding the relationship directly, where the way
representation is created has a direct influence on the cognition of people living in
society.
Keywords: Social representation; Psychology; Cognition
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1. INTRODUÇÃO
A Representação Social é uma maneira de interpretar e pensar a realidade
cotidiana dando sentido com um conhecimento prático aos eventos diários, fazendo
parte da construção social da realidade.
Representar está ligado a uma forma de pensamento pelo qual um sujeito se
refere a um objeto que pode ser real ou imaginário. Não existe representação sem
objeto e estas são amparadas por alguém, de modo que as características do objeto
e do grupo se revelam na representação (JUSTO, 2016). Essa relação principal
entre Representação Social, sujeito e objeto remonta à tese fenomenológica da
consciência intencional, interessando somente a realidade representada, onde é
expressa no pensamento natural, presentes no cotidiano e à qual todas as pessoas
estão habituadas (JUSTO, 2016).
Através disso espera-se com o presente estudo, explanar o tema da teoria
das representações sociais, proporcionando novas pesquisas e desdobramentos na
área, buscando responder o que é a teoria das representações sociais? Em que a
teoria das representações sociais pode se tornar importante? Como e se essa
teoria afeta a cognição de membros da sociedade?
2. METODOLOGIA
O estudo apresentado em formato de pesquisa bibliográfica, de importância
para a base conceitual de futuros projetos na área, contando com o conhecimento
já existente do tema e quais são as lacunas ainda presentes, tendo como objetivo a
solidificação de informações e explorando novas abordagens sobre a teoria das
representações sociais, juntamente com o método qualitativo, com a busca de
informações nas bases de dados Scientific Eletronic Library (scielo), PubMed e
MedLine, além da utilização de livros conceituais didáticos.
O método qualitativo possui basicamente cinco alicerces: características
gerais; objeto de estudo; generalização; interpretação e coleta de dados, na qual o
pesquisador se aprofunda no tema escolhido, temas estes que não são de cunho
quantitativos, ou seja, não podem ser medidos/contado. A pesquisa qualitativa trata
de descrever informações baseadas em diferentes pontos de vista (BANISTER,
1994).
3. DESENVOLVIMENTO
A representação social pode ser considerada como a construção de um
objeto e demonstração de um sujeito, também podendo ser entendidas como um
reflexo interno da realidade externa, no qual as reproduções mentais do mundo
serão o resultado de procedimentos psicológicos. Dessa forma, as representações
não são somente mediações, mas fatores formados por estímulo e modeladores da
resposta, dominando assim todo o processo (FURTADO, 2009).
Para Moscovivi (1981) a representação transfere o que é perturbador e
ameaçador em nosso universo exterior para o interior, de um lugar distante para o
próximo. Esta transferência atua de forma a dividir conceitos e percepções que estão
normalmente associados a agregar num contexto onde o incomum se torna familiar
e o irreconhecível é amoldado a uma categoria reconhecida.
De forma a complementar o que o autor acima postula, para Jodelet (2001),
as representações sociais são formas de conhecimento, constituídas a partir de uma
união de conjuntos de significados que consentem dar sentido aos episódios novos
ou desconhecidos, constituindo um saber compartilhado, geral e funcional para os

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de
outubro de 2020

sujeitos, chamado de senso comum. Assim sendo, as representações sociais são
um conjunto de conceitos, afirmações e explicações que tem origem no dia a dia das
pessoas (FURTADO, 2009).
Moscovici (1981) afirma que as representações sociais são acontecimentos
que estão ligados de uma maneira específica de se adquirir e comunicar
conhecimento, criando realidades e senso comum. Sá (1996) destaca que uma das
maneiras de caracterizar as representações sociais consiste na pesquisa de temas
ou objetos de representação que são mais investigados atualmente como saúde,
justiça, violência, grupos, amizades, trabalho, desemprego, tecnologia, economia e
as relações econômicas, entre outros, sendo assuntos que afetam o cotidiano das
pessoas.
Dessa forma, Jodelet (2001) afirma que além desses assuntos, as
representações sociais também devem ser estudadas pela articulação de elementos
afetivos, mentais e sociais e associados a cognição, linguagem e comunicação,
levando-se em conta as relações sociais que afetam diretamente as representações
e a realidade social, material e psicológica, intervindo mais especificamente nessas
áreas.
Ainda a mesma autora acredita que as representações sociais são fenômenos
complexos continuamente ativados e em constante atuação na vida social. Assim,
descobrimos diversos elementos que a compõe: informativos, cognitivos, ideológicos
normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens, entre outros. Entretanto,
estes elementos são estabelecidos sempre sob o aspecto de um saber que reflete
sobre o estado da realidade.
A variedade de objetos de representação permite várias distinções sobre as
razões para sua denominação como “sociais”. Idealizado de maneira ampla, o
campo pode ter seu conjunto mapeado pela distinção entre diferentes
representações devido as duas origens e referentes âmbitos de inserção social (SÁ,
1996). Como bem marcado por Moscovici (1982) e Jodelet (2001) o motivo pelo qual
as representações sociais são criadas está profundamente ligada à procura de um
sentimento de consolo diante das novas situações da vida, pois as representações
atendem a diferentes finalidades.
Outra finalidade destacada por Moscovici (1981), é a elaboração de
procedimentos entre as pessoas no dia a dia, visto que as representações sociais
agem como uma orientação para a ação, e uma das suas funções principais é a
contribuição para a concepção de processos que norteiam a comunicação e o
comportamento social.
Dessa forma, Jodelet (2001) afirma que é preciso levar em conta o
funcionamento cognitivo e o psíquico, como também, o funcionamento do sistema
social dos grupos e das interações, na medida em que atingem a formação, a
estrutura e a evolução das representações que são afetadas por sua interferência.
As representações sociais, portanto, necessitam ser estudadas envolvendo
elementos afetivos, mentais e sociais e integrando também a cognição, linguagem e
comunicação, considerando que as relações sociais afetam as representações e a
realidade material e social das pessoas.
4. CONCLUSÃO
Com base no que foi apresentado, podemos concluir que o campo das
representações sociais é amplo, fazendo com que seu entendimento seja
necessário para a população, de forma a entender as representações que são feitas
no dia a dia. As representações afetam a cognição das pessoas que vivem na
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sociedade, criando novas representações, o que faz com que a teoria deva ser
estudada em uma correlação de diferentes setores, como os campos da psicologia
social e a psicologia social cognitiva. Espera-se que esse trabalho venha a
contribuir para mais pesquisas na área, servindo como um ponto de partida e
incentivando novos pesquisadores.
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O LUTO COMO EXPERIÊNCIA POSITIVA NA FINITUDE HUMANA
João Crisostomo1 Flavia Nunes Flores2 Douglas Dal Molin3

RESUMO
O fenômeno morte, desde outrora, suscita nos seres humanos questionamentos e
sentimentos que quando não bem gerenciados causam impacto negativo na vida
dos seres humanos, de modo que ofusca experiências positivas advindas dela. Em
consideração ao que fora citado, a presente pesquisa tem como objetivo abordar o
luto como experiência positiva na finitude humana, a partir de Maria Júlia Kovacs, na
obra Morte e desenvolvimento humano, portanto o método utilizado é de caráter
bibliográfico-qualitativo, em função da base teórica se aplicar ao cotidiano.
Consequentemente o artigo explora como o falecimento de um ente querido tende a
afetar a vida das pessoas, além de esclarecer como a Psicologia auxilia no processo
de ressignificação da vida na situação de luto. Tendo em vista os dados observados
percebe-se que o fenômeno morte é complexo, e que o luto pode assumir
significado positivo na vida humana a partir da Psicologia.
Palavras-chave: Morte; luto; psicologia.

ABSTRACT
The phenomenon of death, since before, raises questions and feelings in human
beings that, when not well managed, have a negative impact on the lives of human
beings, so that it overshadows positive experiences arising from it. In consideration of
what was cited, the present research aims to approach mourning as a positive
experience in human finitude, from Maria Júlia Kovacs, in the work Death and human
development, therefore the method used is of a bibliographic-qualitative character,
depending on theoretical basis apply to everyday life. Consequently, the article
explores how the death of a loved one tends to affect people's lives, in addition to
clarifying how Psychology helps in the process of reframing life in the grieving
situation. In view of the observed data, it is clear that the death phenomenon is
complex, and that mourning can assume a positive meaning in human life from
Psychology
Key-words: death; mourning; psychology.
1. INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como objetivo abordar como a experiência do luto
pode assumir um caráter positivo frente à finitude humana, indicando portanto um
modo vivencia-lo sob a égide da ciência psicológica, tal empenho, ocorrerá a partir
da proposta formulada por Maria Júlia Kovacs.
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Há tempos o homem se depara e, é confrontado por sua finitude. A
consciência disso, provoca-lhe sentimentos que quando não bem gerenciados
resultam em danos psíquicos, emocionais, e até, físicos. Logo, a morte, apesar de
próxima aos homens, ainda permanece distante. Em virtude disso, ressalta-se a
necessidade de compreender o luto como uma oportunidade de experiência positiva
diante do falecer de si, amigos e parentes.
Segundo a análise histórica-crítica de Àries (2012), Kovacs (2016) constata
que o Ocidente está em um processo de ressignificação da morte. O fato, em sua
gênese, possui vários elementos, no entanto, a autora delimita dois eventos
preponderantes para tal desdobramento, são eles: as duas grandes guerras e
avanços na medicina. Desse modo, constata que Ocidente fez do assunto morte e
suas implicações um tabu. A pesquisadora pondera que pela Tanatologia seria
possível a superação do mesmo, pois elementos negativos seriam reinterpretados e
vivenciados de modo consciente.
Por qual razão abordar como o luto pode assumir caráter positivo, uma vez
que, os contemporâneos fizeram do tema um tabu, e como a superação dessa
mentalidade esclarece que essa postura diante da morte contribui para a
ressignificação da vida.
Sendo assim o projeto divide-se em três momento, cujo objetivo é:
I.
Abordar o luto como experiência positiva na finitude humana;
II. Explorar como a morte pode afetar na vida de pessoas envolvidas;
III. Esclarecer como a ciência psicológica auxilia de modo positivo no processo
de ressignificação da vida, a partir do luto.
A temática faz-se relevante pela alta produção literária e acadêmica atual e de
outrora, e ainda, por tocar uma dimensão da vida humana que muitas é suprimida.
Além contribuir no acompanhamento psicológico de pessoas enlutadas.
2. METODOLOGIA
O presente artigo terá como suporte teórico a contribuição de Maria Júlia
Kovacs, em razão de sintetizar dados recentes sobre o tema proposto a ser
explorado na pesquisa. O método adotado é bibliográfico de caráter qualitativo, a
partir da obra Morte e desenvolvimento humano da autora, pois nela conserva-se a
concepção de luto e modo como é possível atuar e aplicar conceitos no
acompanhamento psicológico. Demais materiais para a realização da mesma será
extraído de fontes como Scielo, PePsic.
3. DESENVOLVIMENTO
A morte acompanha a humanidade há muito tempo, no entanto, isso não
reflete uma compreensão absoluta sobre o fato, pois ainda que presente e
contemplada pelos homens, ela conserva seu mistério, de modo que sempre suscita
debates gerando novas concepções e modos de enfrentamento da perda.
Sendo assim, é possível descrever, ao menos, duas maneiras de encarar a
morte. A primeira é entendida em termos técnicos, pois a morte se caracteriza pelo
cessar definitivo de funções vitais de algum organismo vivo, com a anulação da
coerência funcional, bem como a destruição progressiva das unidades tissulares e
celulares (KOVACS,1992, p. 10). Já a segunda é interpretada pelo viés clínico:
A morte clínica é definida como um estado onde todos os sinais de vida
(consciência, reflexos, respiração, atividade cardíaca) estão suspensos,
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embora uma parte dos processos metabólicos continue a funcionar. A morte
clínica se tornou um conceito, pois atualmente todas essas funções vitais
podem ser substituídas por máquinas, prologando a vida indefinidamente. A
morte total ocorre quando se inicia a destruição das células de órgãos
altamente especializados, como o cérebro, os olhos, passando depois para
outros órgãos menos especializados. (KOVACS, 1992, p. 11)

Quando a morte se faz presente na vida de pessoas suscita-lhes uma gama
de sentimentos que quando não bem gerenciados tendem a provocar transtornos
mentais e físicos, impactando diretamente na qualidade de vida das pessoas
envolvidas. Segundo Kovacs (2016), o mau gerenciamento dos sentimentos que a
morte gera é justificada pelo tecido cultural que evolve os homens contemporâneos,
em razão de que esses a compreendem como uma impotência irreversível humana.
No objetivo de superar tal mentalidade, Kovacs (2005) defende o projeto de
educação para morte, que possui metas como: rehumanização da morte; discussão
sobre a morte em espaços públicos e institucionais. Tais atitudes influenciariam
positivamente no modo de tratar da morte, e, consequentemente, o luto.
A criatura humana é dotada de singularidade, essa característica constitui o
princípio de individualidade, logo cada uma lida com suas dificuldades de acordo
com suas capacidades. E a experiência de morte salienta esse aspecto da
existência, pois desperta desde sentimentos até posturas diferentes nos enlutados,
desse modo o luto assume uma significação complexa, como afirma Ramos:
A definição de “Processo de Luto” é bastante complexa na medida em que
cada pessoa o vivencia de forma diferente, mediante as culturas, o meio em
que está inserida e o próprio contexto da perda também influencia a forma
como a pessoa vai encarar o luto. (RAMOS, 2016, p. 3)

O luto é caracterizado como uma etapa de transição existencial, em que o
enlutado elabora um novo significado para a vida, fato ocasionado pela perca
irreversível do ente querido. Na vivencia desse estágio é essencial dar tempo ao
indivíduo, pois cada pessoa responde a sua maneira. Kovavcs (1992, p. 153) reforça
a dimensão subjetiva e a duração do luto, afirmando que esse processo desconhece
o fim, estendendo-se então até o fim da vida.
Feliú sobre o luto defende:
A aceitação da morte de pessoas próximas ocorre de modo gradual e lento.
O envolvimento com a pessoa que se foi, como se ainda pudesse estar viva,
e os sentimentos de revolta e negação da realidade persistem entre os
familiares até que haja a aceitação da perda e a superação do luto. (FELIÚ,
2009, p. 20)

Desse modo, o evento morte desencadeia o processo de enlutamento, e
como todo processo envolve o seguimento de etapas. Assim, Ross (2005) citado por
Basso e Wainer (2011) contempla o luto em 5 momentos, são eles:
I.
A primeira é a fase da negação onde o sujeito nega a situação, assim
evitando lidar com a perda.
II. Logo em seguida vem a fase da raiva, sendo a fase mais delicada, onde a
pessoa se revolta com a situação e se sente injustiçado.
III. A terceira fase é da barganha ou negociação, fazendo com que o indivíduo
se apegue a Deus e faça acordos e promessas para que as coisas voltem a
ser como antes.
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IV.

A quarta fase que é a depressão, o sujeito chora, fica triste e deprimido e
questiona sobre fatos da sua vida e percebe sua impotência diante da
situação.
V. A quinta e última fase é a aceitação, ainda que não esteja feliz a pessoa
começa a aceitar a situação, percebendo que existe outras possibilidades.
A elaboração da perda contribui para reorganização intelectual, emocional, e
até, social. Logo, cabe ao profissional da psicologia a importante tarefa de
participação no processo de acolhimento e sofrimento psíquico do indivíduo que
enfrenta o luto.
A morte gera medo, que por sua vez, reflete-se no medo do
desconhecido ocasionando, potencialmente, dores físicas, emocionais e
psicológicas. Elementos como o rompimento do vínculo afetivo existente, nível de
aceitação e o tipo de morte, repentina ou não, são determinantes essenciais no
decorrer da elaboração dessa perda (LISBOA e CREPALDI, 2003).
O papel do psicólogo é fundamental na medida em que ajuda a pessoa
enlutada a lidar ou encarar a perda de forma adaptativa e ajustada, propiciando uma
reorganização das crenças acerca de si mesmo e do mundo (RAMOS, 2016, p. 12).
Consequentemente, o alicerce oferecido pela ciência psicológica é preponderante
para o desenvolvimento de uma nova concepção positiva da vida a partir da perda
do ente querido.
4. CONCLUSÃO
O desenvolvimento da presente pesquisa explorou o luto como uma
experiência positiva frente a finitude humana, constatando como a morte incide na
vida das pessoas envolvidas e esclarecendo como a ciência psicológica pode
contribuir para o processo de ressignificação da vida do indivíduo enlutado.
Em virtude do que fora apresentado, percebe-se que a experiência da morte
é complexa e seus desdobramentos tornam-se dramáticos, pois envolvem fatores
culturais, subjetivos, emocionais e físicos. A perca de um ente querido gera dor, no
entanto, com o auxílio do acompanhamento psicológico esse sofrimento tende a
assumir contornos positivos nas vidas humanas envolvidas.
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A CONSTRUÇÃO DA CULTURA DE GÊNERO FRENTE ÀS
PROFISSÕES
Ana Luiza Stoberl 1, Emanoele Luísa Rohling Rodrigues 2 Luara Liz de Matos 3 Flavia
Nunes Flores4 Douglas Dal Molin5
RESUMO
O presente trabalho analisa a real situação das mulheres no mercado de trabalho.
Foram feitas pesquisas baseadas em artigos relacionado à gêneros e profissões, a
análise traz a questão do poder da mulher na sociedade levando em consideração
sua posição em grandes cargos dentro de grandes empresas, abrange uma
comparação perante a dificuldade de alcançar um grande cargo se falando de
homens e mulheres com o mesmo nível de formação.
Palavras-chave: Mulheres; gêneros; profissões.

ABSTRACT
This paper analyzes the real situation of women in the labor market. Research was
done based on articles related to genders and professions, the analysis brings up the
issue of the power of women in society taking into account their position in large
positions within large companies, it covers a comparison before the difficulty of
reaching a great position if talking about men and women with the same level of
education.
Key-words: Women; genders; professions

1. INTRODUÇÃO
Trata-se de um assunto diário, um tema que é abordado desde o ano de
1980, uma perspectiva concentrada principalmente na diferença salarial entre
homens e mulheres dentro de cargos bem remunerados em grandes empresas.
De acordo com Espinoza (2007, p. 45), a convenção define discriminação
contra a mulher como “qualquer distinção, limitação ou exclusão estabelecida devido
ao gênero, que tenha como resultado ou objetivo que o reconhecimento da
igualdade entre homens e mulheres, o gozo ou o exercício dos direitos humanos e
liberdades fundamentais por mulheres, nos âmbitos político, econômico, social,
cultural, civil, ou qualquer outro, seja frustrado ou prejudicado.”
A tal pesquisa se dá pelo fato de estudar o histórico da mulher dentro da
sociedade, pois bem, a princípio, o papel da mulher na sociedade era basicamente
cuidar de casa e filhos, preservar a imagem e a dignidade do marido, basicamente, a
mulher não possuía muitos direitos, tanto na sociedade, quanto na sua vida de
1
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esposa, não tinha a possibilidade de ter o mínimo que hoje as grandes mulheres
possuem, como por exemplo, voto, variedade na vestimenta, não tinha voz dentro de
casa, não podia se divorciar, era julgada apenas por não usar uma aliança, sempre
teve a pressão de ter filhos (muitos filhos), era o suporte do seu lar, sua única
preocupação era mantê-lo aparentemente de acordo com o que a sociedade exigia.
O voto ganhou o primeiro grande marco, seguido do divórcio, educação e o
direito do trabalho;
No trabalho, teve seus direitos garantidos depois de décadas, resultado de
muito esforço e perseverança, o que acabou facilitando sua entrada no mercado de
trabalho, em 1943, houve um grande avanço na edição de normas protetivas à
mulher, que foi a promulgação da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).
Os objetivos desse trabalho são:
A. Analisar a construção de gênero frente as profissões.
B. Identificar o motivo de um avanço lento a respeito da temática.
C. Apontar possíveis soluções para o lento avanço do propósito do trabalho.
D. Como se dá a construção de gênero frente às profissões?
2. METODOLOGIA
Para a elaboração do estudo, foram realizadas pesquisas bibliográficas,
utilizando como ferramentas de estudo, Scielo (ScientificElectronic Library) e Pepsic
(Periódicos Eletrônicos em Psicologia). De acordo com Martins (2004) a pesquisa
bibliográfica entende-se como a revisão da literatura sobre as principais teorias que
norteiam o trabalho científico podendo ser realizadas em livros, periódicos, artigo de
jornais, sites de internet, entre outros. Para a mesma autora, pesquisa qualitativa é
feita através dos estudos das ações sociais, individuais e grupais. Marton (1986)
afirma que “quando investigamos o entendimento das pessoas a respeito de vários
fenômenos, conceitos e princípios, nós repetidamente achamos que cada fenômeno,
conceito ou princípio pode ser entendido qualitativamente de diferentes maneiras”.
Entende-se que a pesquisa quantitativa, tem suas raízes no pensamento positivista
lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos
mensuráveis da experiência humana. Analisamos os artigos da seguinte forma:
1) Procura de artigos relacionados com o tema: construção da cultura de gênero e
cultura de gênero frente as profissões. 2) Leitura dos artigos encontrados para saber
se eles se enquadram no assunto do trabalho. 3) Análise dos artigos para a
elaboração deste estudo.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 CULTURA DE GÊNERO FRENTE AS PROFISSÕES
O conceito da sociedade sobre a porcentagem de ocupação das mulheres, ou
seja, a quantidade delas que são vistas financeiramente ocupadas no Brasil, ainda
assim, inferior aos homens. Em 2007, a porcentagem foi de 64% de que as mulheres
lucravam com algo, estavam ocupadas por isso.
De acordo com Berg (2004) citado por Ribeiro (2009), o conceito de trabalho
é:
Importante ressaltar o fato de que, em geral, o conceito de trabalho é
baseado em uma definição de atividade econômica que não abarca um
conjunto de atividades mais comumente realizadas pelas mulheres. sendo

VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de
outubro de 2020

assim, várias trabalhadoras
economicamente “inativas”.

são

enquadradas

na

condição

de

Basicamente a função da mulher é seguir ocupada com casa e filhos, que não
possibilita sua entrada no mercado de trabalho.
O protagonismo feminino vem sendo difundido em nossa sociedade a fim de
conscientizar a necessidade de avanços e oportunidades iguais para homens e
mulheres. Pereira e Favaro (2017) afirmam que foi apenas nos anos de 1960 que as
mulheres começaram a ter acesso ao ensino superior. Chies (2010) aponta que os
anos 70, sobretudo, ocorreram mudanças no contexto de profissões tradicionais
como engenharia, medicina, arquitetura e direito, o que ocasionou a inserção
feminina nesses campos de trabalho. Portanto, profissões como essas, que até
então eram reduto exclusivo do mundo masculino, passaram a receber um
percentual cada vez maior de mulheres para uma carreira profissional. Acredita-se
que a entrada das mulheres no ensino superior tem permitido melhor qualificação e
consequentemente maior garantia de igualdade frente as profissões.
A sociedade impõe que dentro da cultura a masculinidade é imposta no
trabalho, por exemplo, seja ele o trabalho mais brutal, ou os grandes cargos bem
remunerados, a feminilidade se apresenta nos cargos mais baixos, que até se
igualam aos cargos “masculinos”, mas que não é tão valorizado, se apresenta nos
serviços domésticos e no papel mãe.
De acordo com BILA SORJ (2004) a estrutura das posições de gênero no
mercado de trabalho e na família colabora para a manutenção da subordinação de
gênero. O primeiro passo para compreendermos a tese da autora é analisarmos o
paradigma econômico, ou seja, o trabalho produtivo remunerado. Essa concepção
mascara o fato de que a maioria das mulheres trabalham há muitos séculos na
atmosfera doméstica e, o trabalho, por esse âmbito, não é considerado produtivo,
enquanto este assume uma posição primordial até mesmo para estrutura do próprio
mercado de trabalho na atualidade.
Chies (2010) aponta que a mulher como dona de casa é uma identidade
rigidamente imposta pela cultura brasileira, mas a deturpação da realidade está
justamente em se pensar que essa identidade é natural, ou seja, o espaço
doméstico pertence 'naturalmente' à mulher. Essa identidade é uma construção
social, mas a sociedade, como mecanismo ideológico, naturaliza esse processo.
Essa 'naturalização' ocorre em certos momentos utilizando-se de um resultado da
história, difundindo a crença de que esse papel sempre foi desempenhado pelas
mulheres, ou mesmo é uma atribuição inclusa na capacidade de ser mãe.
Apesar de sempre terem colaborado, as mulheres demoraram a serem
“contadas” como parte da economia, sendo assim, a posição de uma forma ou outra,
colabora para a manutenção da subordinação no mercado de trabalho.
3.2 INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO
A inserção da mulher no mercado de trabalho se deve aos acontecimentos
que marcaram a história da humanidade e que modificou o papel feminino. O
primeiro acontecimento foram as Guerras Mundiais, pois sabe-se que os homens
tinham que ingressar nas frentes de batalha, desta forma as mulheres passaram a
assumir os negócios da família e a posição dos homens no trabalho.
Para os autores Baltar e Leone:
“Ao final das guerras, o resultado, tinha modificado a paisagem e a estrutura
das sociedades mundiais, pois, com o regresso dos homens que lutaram
pelo país, onde muitos dos que sobreviveram ao conflito foram mutilados e
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impossibilitados de voltar ao trabalho, outros ficaram com problemas
psicológicos, e muitos outros foram excluídos da vida social das
comunidades, entre outras coisas, resultando num novo tipo de sentimento
e atitude por parte das mulheres. Nesse momento é que as mulheres
novamente deixaram as casas e os filhos para levar para frente os projetos
e os trabalhos realizados pelos maridos.” (BALTAR E LEONE, 2008, p 233).

O segundo acontecimento foi a revolução industrial, havendo a necessidade
da absorção da mulher no mercado de trabalho, onde a mão de obra feminina foi
incorporada de forma importante pelas principais indústrias.
“os efeitos do capitalismo e das condições da infraestrutura social foram
sentidos com intensidade através da Revolução Industrial trazendo consigo
o empobrecimento dos trabalhadores, com famílias que se viram atingidas
pela mobilização da mão de obra da mulher e dos menores nas fábricas.”
NASCIMENTO (2010, p.32).

De acordo com Garcia e Conforto (2012, p.19) ao longo dos anos, mudanças
importantes têm ocorrido na participação das mulheres no mercado de trabalho. Os
autores relatam que a participação da mulher no mercado de trabalho é um processo
que se consolidou deixando de ser apenas uma oscilação temporária, tornando um
fenômeno social e persistente. Com o passar dos anos, as mulheres conquistaram
posições no mercado de trabalho garantindo o sustento da família ou ainda
compartilhando com o cônjuge subsistência familiar, consolidando cada vez mais
espaço no mercado de trabalho.
Com das inovações tecnológicas e da globalização, acontece a impulsão e
especialização das mulheres para o mercado de trabalho. Pode-se acompanhar a
cada dia, nas lideranças de grandes empresas e em profissões técnicas, mulheres
ganhando espaços. Desta forma, o aumento da atividade feminina tem levado a um
intenso crescimento da população ativa no ambiente laboral, que investe nos
valores femininos, atribuindo desenvolvimento de trabalhos em equipe e crescente
credibilidade de suas ideias, não havendo limites de cargos e salários.
Pode-se então dizer que a relação complementar entre ambos os sexos e de
juntamente estarem buscando a formação de um núcleo familiar democrático e
formação igualitária perante a sociedade, possam a vir garantir a efetivação de uma
sociedade justa que podem ser trilhados pela história cultural, sem existir
desigualdades entre trabalhadores seja do sexo feminino ou masculino em todas as
esferas.
Segundo Teixeira (p. 32, 2005):
Primeiro, o avanço da industrialização transformou a estrutura produtiva, a
continuidade do processo de urbanização e a queda das taxas de
fecundidade, proporcionando um aumento das possibilidades de as
mulheres encontrarem postos de trabalho na sociedade.

A entrada ou inserção da mulher, ao longo dos anos no mercado de trabalho
deve-se ainda ao grande desenvolvimento de métodos contraceptivos. Com isso
houve controle das mulheres em ter seus filhos, podendo se dividir entre a casa e o
trabalho, valorizando então sua participação constante no complemento da renda
salarial familiar, inclusive, em alguns casos deixam de ser complementar para se
tornarem a única renda que sua família.
Segundo D’Alonso (p.23, 2008):
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As mulheres deixaram de ser apenas meras donas de casa e passaram a ser
não somente mãe, esposa e também operária, enfermeira, professora e mais tarde,
arquiteta, juíza, motorista de ônibus, bancária entre outras das mais diversificadas
profissões, ocupando um cenário que antes era masculino.
Em nosso país, as transformações tanto no fator social quanto no fator
econômico, refletiram-se diretamente no mercado de trabalho. Outrossim,
transformações devido aos movimentos feministas que ocorreram nessa época,
possibilitaram o trabalho das mulheres na esfera pública, tornando-se mais fácil à
inclusão da mulher no mercado de trabalho.
4. CONCLUSÃO
A partir do momento em que a mulher luta pelo seu direito de ocupar o
mesmo espaço, permite-se analisar como se dá a construção de gênero frente às
profissões?
Entende-se que a desigualdade ainda ocorre pelo fato de profissões serem
culturalmente tidas como “masculinas ou femininas”. Chies (2010) afirma que em
termos de jornada de trabalho ou distribuição dos sexos em diferentes setores, como
público e privado, os dados aparecem sem muitas discrepâncias. No entanto, foi
constatado que em todas as carreiras persiste o diferencial de rendimentos entre um
e outro sexo, assim, mulheres continuam ganhando menos nas mesmas profissões.
Diferencial que persiste desde 1990. Infelizmente o avanço acontece há pouco
tempo. A progressão do trabalho feminino cresce a cada dia, cada vez mais forte,
mas sua necessidade de mudança e outros estudos desta temática ainda é grande.
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DEPRESSÃO NA TERCEIRA INFÂNCIA
Marcelo Alves Pontes 1 e Oseias de Lara Medeiros 2 Flavia Nunes Flores3 Douglas
Dal Molin4

RESUMO
O presente trabalho buscou contribuir com o tema mediante uma pesquisa
bibliográfica sobre a depressão na infância. Neste trabalho são abordados aspectos
da depressão na terceira infância, tais como uma breve apresentação histórica,
sintomas apresentados e fatores contribuintes. Atualmente não existe dúvida quanto
à existência de depressão em crianças na terceira infância. Diante dos
levantamentos bibliográficos foi possível verificar que a depressão na infância
apresenta diversos sintomas que podem causar significativos danos à criança. A
incidência destes sintomas depressivos bem como tentativas de suicídios nesta faixa
etária vem aumentando ao longo dos anos no Brasil. Assim sendo, este trabalho visa
contribuir para um olhar mais delicado e crítico para as crianças e melhor
compreensão do assunto, por parte dos pais, professores e educadores, grupo este
de maior contato com o público infantil.
Palavras-chave: Depressão infantil; Terceira infância; Sintomas.

ABSTRACT
The present work aims to contribute to the theme through a bibliographic research on
childhood depression. In this work aspects of depression in the third childhood are
approached, such as a brief historical presentation, symptoms presented and
contributing factors. Currently, there is no doubt about the existence of depression in
children in their third childhood. In view of the bibliographic surveys, it was possible to
verify that childhood depression presents several symptoms that can cause
significant damage to the child. The incidence of these depressive symptoms as well
as suicide attempts in this age group has been increasing over the years in Brazil.
Therefore, this work aims to contribute to a more delicate and critical look at children
and a better understanding of the subject, by parents, teachers and educators, a
group that has greater contact with the child audience.
Key-words: Child depression; Third childhood; Symptoms
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1. INTRODUÇÃO
Sobre a depressão, pode-se afirmar que se trata de um distúrbio que sofre a
influência de variáveis biológicas, psicológicas e sociais e que se manifesta por meio
de sintomas emocionais, (Compas, Ey & Grant, 1993). O presente artigo restringiuse ao estudo da depressão no período da chamada terceira infância que
compreende o período dos 6 a 12 anos de idade. O estudo da depressão infantil
segundo revisão de Bandin, Sougey e Carvalho (1995), citado por Cruvinel &
Boruchovitch (2003) “teve seu início no século XIX, os primeiros conceitos visaram a
compressão de crianças deprimidas pelo prisma da Psicanálise”.
Citado por Reis e Figueira (2001) destacam que realizar o diagnóstico não é
fácil, na medida em que crianças e adolescentes não conseguem identificar ou
nomear os sintomas que aparecem de maneira multifacetada. As principais queixas
orgânicas são cefaleia, dores abdominais e diarreia. Aparecem também a falta de
apetite ou apetite exagerado, insônia, irritabilidade, agressividade ou passividade
exagerada, choro sem razão aparente, dificuldades cognitivas, comportamento
antissocial, indisciplina, ideias ou comportamento suicidas.
Citado por Calderaro (2005), Angerami-Camon (2002) assinala que a tentativa
de suicídio em crianças não deve ser confundida com acidente doméstico. No
entanto, o gesto ainda é visto como "coisa de criança". Segundo o autor, é preciso
que os profissionais de saúde estejam atentos para o fato de que crianças também
apresentam sofrimento existencial e sensibilizem-se ante a problemática do suicídio
infantil.
É evidente que família e educadores não estão preparados para
fazer um diagnóstico na criança. Cabe ressaltar que nem é esse o papel
deles. No entanto, disponibilizar um maior conhecimento acerca de
depressão infantil para pais e professores pode propiciar um olhar mais
atento a crianças que apresentam possíveis sintomas permitindo um
encaminhamento oportuno e um diagnóstico mais rápido, o que conduzirá a
intervenção adequada, em tempo hábil (Cruvinel & Boruchovitch,2003, pag
82).

Sendo assim, os objetivos deste estudo serão: analisar estudos já realizados
e entender como funciona a depressão na terceira infância; contribuir para um olhar
mais atento a crianças que apresentam possíveis sintomas de depressão;
disponibilizar um maior conhecimento acerca da depressão infantil para pais e
professores; apresentar quais os principais sintomas para identificar a depressão na
infância.
2. METODOLOGIA
Para elaboração deste estudo, realizou-se pesquisa bibliográfica, através de
artigos e livros científicos da atualidade. A vantagem da pesquisa bibliográfica é o
conhecimento e a experiência cientifica adquirida, para Santos (2001), o
conhecimento científico gera a pesquisa científica sendo está definida como uma
atividade intelectual intencional que visa responder às atividades humanas. Também
atrai para novos pontos de vista e outras situações do assunto abordado o que
enriquece a trabalho estudado. Este trabalho foi pautado numa pesquisa qualitativa
e exploratória, pois de acordo com os autores desse estudo não houve a intenção de
levantar dados estatísticos, mas de apresentar, compreender e conhecer possíveis
soluções para tratar o problema.
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Para a coleta de informações deste estudo, foram realizadas pesquisas
através de plataformas cientificas como: Scielo (Scientific Eletronic Library), Pepsic
(Periódicos Eletrônicos em Psicologia), Google Escolar.
A escolha do material se deu seguindo os seguintes critérios:
1) Procura de artigos com temas relacionados a depressão infantil, depressão
na infância, depressão em crianças;
2) Separação de artigos com títulos semelhantes;
3) Leitura aprofundada dos artigos escolhidos;
4) Seleção de informações relevantes que acresceriam ao nosso estudo;
5) Resumo sobre o assunto a ser tratado no trabalho.
3. DESENVOLVIMENTO
No manual DSM V (2013), usado com frequência no diagnóstico de
transtornos mentais, trabalhando com a relação entre a depressão infantil e adulta
destaca os principais sintomas da depressão:
 humor deprimido ou de perda de interesse ou prazer em quase todas as
atividades, por um período mínimo de duas semanas;
 ou o humor pode ser irritável em vez de triste, porém, devendo ser
diferenciado do padrão de irritabilidade nos casos de frustração
Os sintomas citados devem persistir no mínimo por 2 semanas acompanhado por
pelo menos 4 dos seguintes sintomas:
 alteração no apetite ou no peso;
 alterações no sono e na atividade psicomotora;
 diminuição da energia;
 sentimento de desvalia ou culpa;
 dificuldade para pensar, concentrar-se ou tomar decisões;
Existem fatores que podem causar a depressão infantil, desde as tendências
genéticas até condições ambientais, por isso, entende-se a importância do
acompanhamento da criança principalmente quando os pais têm histórico de
depressão, situações de conflitos familiares, incidência de doenças ou traumas, por
isso, mais uma vez observa-se e necessidade de capacitar profissionais da saúde e
educação para que que consigam identificar os sintomas causadores da depressão.
Entre 2011 e 2016 ocorreram 48.204 tentativas de suicídios entre crianças e
adolescentes de 10 a 19 anos no Brasil (Silva,2019), diante disso entende-se que a
tentativa de suicídio não pode ser confundida com acidente doméstico, mas sim ter
raízes na depressão da infância que tem diagnóstico e tratamento.
4. CONCLUSÃO
Entende-se que dada a importância do problema, os estudos sobre o assunto
ainda são insuficientes pois geram controvérsias quanto ao seu diagnóstico e
tratamento. Nisso observa-se que para alguns pesquisadores não existe
semelhanças entre as características depressivas de uma criança para um adulto
enquanto outros defendem um relacionamento sintomático.
Não se pode ignorar a fragilidade das crianças e sua dependência dos
responsáveis e de acompanhamento profissional para superar a depressão, por isso
o melhor remédio ainda é a prevenção. Pais e professores devem ficar atentos ao
ambiente da criança, pois os conflitos familiares, bullying, bem como outros traumas
são fatores que podem levar a depressão. Deve-se ter atenção e cuidado a qualquer
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alteração no comportamento e na apresentação dos sintomas citados nesta
pesquisa, pois a depressão pode prejudicar o desenvolvimento da criança.
É necessário divulgar cada vez mais informações relevantes sobre a
depressão infantil para que haja conscientização da população sobre a importância
do assunto. O conhecimento é a melhor ferramenta contra as dúvidas, por tanto, se
faz necessário investir muito em conhecimento e na propagação das informações
(Moll, Elias, Gomes, Silva, & Santos, 2014).
Através desta pesquisa percebeu-se a importância do acompanhamento
psicológico nas escolas, sejam públicas ou privadas, visto a dificuldade de
diagnóstico e tratamento, um trabalho preventivo pode ser essencial para identificar
com antecedência sintomas de depressão e outras doenças e também para o
desenvolvimento saudável da criança.
5. AGRADECIMENTOS
Agradecemos a todos os professores, que com sua dedicação contribuíram
para o desenvolvimento do nosso futuro profissional. A FATEB- Faculdade de
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DEPRESSÃO E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA: UMA ANÁLISE
PSICOSSOCIOLÓGICA
Karin Cristina Machado 1 Marcos Savelli2 Flavia Nunes Flores3 Douglas Dal Molin4

RESUMO
O presente trabalho realizado por uma revisão bibliográfica qualitativa, com análise
de artigos que remetem a etiologia da doença renal e associações à depressão.
Esse material pode auxiliar a comunidade científica sobre a dinâmica da vida dos
acometidos, com a possibilidade de ser utilizado como respaldo na elaboração de
planos de prevenção e tratamento tanto da IRC como da depressão. O objetivo
desse trabalho é evidenciar estudos na literatura que obtiveram resultados através
de coleta de dados em entrevistas e questionários sobre o estado emocional e social
de indivíduos em terapia dialítica. A discussão no presente tema observa de forma
qualitativa que os resultados são para que a grande maioria dos indivíduos
acometidos por essa doença enfrentam a aceitação do estado de saúde e a
mudança de rotina Com a doença em estado silencioso e assintomática na grande
maioria, o inicio repentino da hemodiálise ou dialise peritoneal torna o paciente
suscetível a estados emocionais deprimentes, afetando seu convívio social Em
conclusão evidenciamos a necessidade de acompanhamento psicológico juntamente
com o tratamento de hemodiálise e dialise peritoneal.
Palavras chaves: Insuficiência renal crônica; Depressão em insuficiência renal;
hemodiálise e depressão.

ABSTRACT
The present work carried out by a qualitative bibliographic review, with analysis of
articles that refer to the etiology of kidney disease and associations with depression.
This material can assist the scientific community on the dynamics of the lives of those
affected, with the possibility of being used as a support in the development of
prevention and treatment plans for both CRF and depression. The objective of this
work is to highlight studies in the literature that obtained results through data
collection in interviews and questionnaires about the emotional and social status of
individuals undergoing dialysis therapy. The discussion in the present topic observes
qualitatively that the results are so that the vast majority of individuals affected by this
disease face the acceptance of their health status and the change of routine With the
disease in a silent and asymptomatic state in the vast majority, the sudden onset of
hemodialysis or peritoneal dialysis makes the patient susceptible to depressing
emotional states, affecting his social life In conclusion, we highlight the need for
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psychological monitoring along with the treatment of hemodialysis and peritoneal
dialysis.
Key words: Chronic renal failure; Depression at renal failure; hemodialysis and
depression.

1. INTRODUÇÃO
É notório que nas últimas três décadas do século XX, os estudos no campo
da psicologia e da saúde vem demonstrando uma associação entre distúrbios
psicoafetivos, em meio a eles a depressão e as doenças crônicas, um dos exemplos
está a Insuficiência Renal Crônica (KIMMEL; COHEN; PETERSON, 2008).
Aumentando a cada década o número de pacientes com problemas
renais, essa doença é caracterizada pelo resultado de uma lesão progressiva e
irreversível, tornando o rim incapaz de exercer suas funções. A sintomatologia fica
evidente quando a função renal se reduz abaixo de 10-12% sendo necessários a
diálise ou transplante renal como meio de tratamento da insuficiência renal. Entre as
doenças que desenvolve à IRC, esta a hipertensão arterial sistêmica (HAS),
diabetes mellitus (DM) e glomerunefrite (COUTINHO; COSTA, 2015).
No Brasil, as principais causas da IRC são a nefroesclerose, responsável por
27,1% dos casos, e o DM, com 22,3%. Quando fica constatado a IRC, o
procedimento de apoio à função renal a ser tomado é a hemodiálise (HD), que
consiste na remoção de substâncias tóxicas e excesso de líquido do sangue. Sobre
a hemodiálise Thomas e Alchieri (2005, p.03) diz:
A hemodiálise é considerada o tratamento mais comumente adotado para a
substituição da função renal. Trata-se de um processo mecânico e
extracorpóreo, que consiste na remoção de substâncias tóxicas e do
excesso de líquido do organismo. Em geral, esse tratamento é realizado na
unidade hospitalar, três vezes por semana, durante três a quatro horas.
Além dos referidos cuidados, a pessoa em tratamento deve seguir dietas e
ingerir medicamentos.

No senso comum, o termo depressão indica desde simples alterações
psicológicas ou perturbações psiquiátricas graves, até flutuações de humor ou de
caráter. Pode nomear tanto um estado afetivo normal quanto um sintoma, uma
síndrome, ou várias doenças (RIBEIRO, COUTINHO NASCIMENTO, 2010). Nos
dias de hoje os avanços tecnológicos colaboraram para o aumento da sobrevida dos
renais crônicos e terapêuticos na área de diálise, muitos progressos foram feitos
nesse sentido, abrindo-se espaço para preocupações com os aspectos emocionais
dos pacientes e sua qualidade de vida, porem há também as queixas
psicossomáticas e psicológicas. A IRC traz consigo manifestações psíquicas que
causam adulterações na interação social e desequilíbrios psicológicos, pois o
impacto do diagnóstico e do tratamento dialítico pode levar o paciente ao desgaste
emocional devido à necessidade de submeter-se a tratamento demorado, com
limitações físicas e limitação da vida social (SANTOS et. al, 2005).
A depressão, presente em 10 a 20% dos casos de transtorno mental. A
depressão provoca diminuição da imunidade e dos cuidados pessoais dos
pacientes, levando a menos adesão aos tratamentos e dietas necessários, o que
pode levar o paciente a óbito.
Fundamentado no exposto, o objetivo de avaliar a relação entre os
sintomas depressivos em pacientes com IRC submetidos à HD. São diversos os
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significados que decorrem o que vão desde o reconhecimento da gravidade da
doença e do tratamento, até as suas consequências, como os efeitos
medicamentosos e os limites nos hábitos alimentares e na vida social. Neste
aspecto, esse material pode auxiliar a comunidade científica sobre a dinâmica da
vida de tais pessoas, com a possibilidade de ser utilizado como respaldo na
elaboração de planos de prevenção e tratamento tanto da IRC como da depressão,
levando em consideração os aspectos psicossociais e físicos que estão atrelados a
estas patologias.

2. METODOLOGIA
O trabalho proposto é uma pesquisa qualitativa, que segundo Minayo (2004),
permite aprofundar os significados das ações e relações humanas, e desvendar o
fenômeno e suas origens, captando os distintos significados da inserção na vida de
cada sujeito. O presente estudo é feito a partir de pesquisa bibliográfica, que
caracteriza-se também como uma revisão da literatura, pois busca contextualizar,
investigar e, principalmente, apresentar uma discussão crítica sobre o problema
(GIL, 2002). Os materiais utilizados foram retirados dos indexadores Scielo, Google
Scholar, Biblioteca Virtual.
3. DESENVOLVIMENTO
Observa-se que o início do tratamento possui um nível de stress elevado, pois
muitos só recebem o diagnóstico após a doença já estar em estado avançado, ou
seja, dependente de filtragem sanguínea artificial (máquina de HD). O motivo desse
stress relaciona-se que a patologia é assintomática até estar em um nível de
filtração abaixo de 20% do organismo, acumulando toxinas e líquidos (MINISTÉRIO
DA SAÚDE).
3.1. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E TRATAMENTOS
Hemodiálise é um procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra o
sangue, faz parte do trabalho que o rim doente não pode fazer, liberando do corpo
resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos realizadas
geralmente em clínicas especializadas ou hospitais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
NEFROLOGIA). A experiência da hemodiálise (HD) é única, pois o paciente se
torna dependente da máquina por pelo menos 3 vezes na semana (ALMEIDA;
MELEIRO, 2000).
Na diálise peritoneal (CAPD) a técnica é mais simples, evitando a ida ao
hospital e restrições hídricas severas, porém deve ser realizada diariamente por um
acesso peritoneal, aumentando as chances de contrair infecções no local, como
peritonite (RAMOS, 2014).
A dialise peritoneal é realizada na própria residência do paciente, geralmente
no período da noite enquanto dorme. É uma opção de tratamento através do qual
o processo ocorre dentro do corpo do paciente, com auxílio de um filtro natural
como substituto da função renal. Esse filtro é denominado peritônio. É uma
membrana porosa e semipermeável, que reveste os principais órgãos abdominais.
O espaço entre esses órgãos é a cavidade peritoneal. Um líquido de diálise é
colocado na cavidade e drenado, através de um cateter (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE NEFROLOGIA).
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Figura 1 - Cateter peritoneal

Fonte: Baxter dialise peritoneal

A restrição hídrica na HD, a rejeição da imagem corporal devido ao edema
abdominal na CAPD, a capacidade e interesse sexual, são umas das principais
fontes de stress e tristeza nos pacientes acometidos pela IRC.
A família é um fator muito importante para manter a saúde do paciente, pois
com uma dieta exclusiva, rotina de medicamentos e cuidados aumenta na fase de
tratamento dialítico. Há vários relatos de abandonos, por não conseguirem conviver
com a situação (COUTINHO; COSTA, 2015).
3.2. DEPRESSÃO NA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
A reação ao processo terapêutico de diálise é uma forma de resposta
adaptativa frente aos sentimentos de insegurança e perdas, sendo a depressão a
desordem psiquiátrica mais comum entre aqueles em estágio final da doença renal,
tratados com hemodiálise (JANSSEN et. al 2009 apud NIFA; RUDNICK 2010).
O paciente é obrigado a conviver diariamente com uma doença incurável,
geralmente é um tratamento doloroso, de longa duração e que provoca com a
evolução da doença e suas complicações. Essas limitações afetam sua vida e
também de familiares, afetando como um todo o ser humano, sejam elas de ordem
física, psicológica, econômica ou social (RAMOS; QUEIROZ; JORGE, 2008).
O paciente precisa manter o tratamento com responsabilidade, estar atento a
rotina de medicamentos, consultas médicas, sintomas de patologias relacionadas,
assim como manter a equipe médica informada e realizar todos os exames, e a
relevância de comparecer a HD ou realizar ao dialise peritoneal no tempo
determinado.
Além de toda responsabilidade com o tratamento, precisa manter a vida social
ativa, como contatos com amigos e frequentar lugares públicos, mas nem sempre
isso ocorre, pois a maioria diz ter vergonha do braço, por exemplo, que é usado
para realização de HD e contém desníveis devido uso constante de agulhas de
grosso calibre. A profissão nem sempre pode ser continuada, pois na maioria das
vezes fica impossível manter a rotina de trabalho e as ausências para ir até o
hospital para realizar HD torna inviável o vínculo empregatício. Mesmo em dialise
peritoneal, a maioria dos pacientes sofre com dores, fraquezas pelas patologias
vinculadas como anemia constante também mantem o paciente afastado de seu
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emprego (THOMAS; ALCHIERI, 2005).
De acordo com Coutinho e Costa (2015) algumas pseudofrases foram
representadas em um estudo:
“sentir como uma tristeza, a pessoa coloca algumas coisas que não deve na
cabeça e fica assim depressivo... meditar em coisas ruins... coloca a doença
na cabeça... não quer sair de casa porque vão reparar no braço... esse
problema, a depressão a pessoa fica trancada no quarto, não quer falar com
ninguém, não quer comer, fica sozinha, isolado total... querendo morrer...
não quer sair de casa... não quer falar com ninguém... não quer comer... a
pessoa não quer conversar... não quer sorrir... não tem coragem para fazer
nada... não querer ver as pessoas”.

No que se refere ao segundo estímulo e apesar de a doença ser distinguida
pela interrupção dos rins, todos os que participaram em geral afirmaram não ter
noções da causa, sendo notado também que no momento do diagnóstico o
tratamento inicial no qual foi representado como difícil. Os resultados deste estudo
destacou-se que tais representações se encontraram catalogadas com os
infortúnios psicossociais no contexto da doença renal por este grupo de pertença. A
constante exposição a fatores adversos inerentes à terapêutica da síndrome renal,
como o tempo gasto nas sessões de hemodiálise. Nesse sentido, ao observar os
fenômenos relacionados a doença renal bem como a depressão sendo simulada
pela teoria das representações sociais possibilitando uma visão mais a frente da
ciência relacionando e permitindo observar o conhecimento instintivo dos
indivíduos, estabelecido a partir do convívio social, sendo determinante o
pensamento coletivo relacionando os fenômenos, tanto no seu grupo de inserção
como na sociedade em geral. Completando o objetivo da presente pesquisa
analisando a produção científica a propósito da depressão em pacientes renais
crônicos, que partiu da revisão literária.
4. CONCLUSÃO
Observou-se que a depressão em IRC está presente em vasta literatura sobre
o estudo emocional desses pacientes. O modo que IRC é diagnosticada afeta
rapidamente o estado psíquico emocional do paciente, diante desse contexto, se
torna imprescindível um suporte psicológico ao paciente para manutenção do
tratamento voltada a direcionar a qualidade de vida do paciente diminuindo efeitos
psíquicos que se fixam diante a doença renal crônica.
Diante do quadro epidemiológico constatado da IRC, ainda se faz necessário
o engajamento das autoridades em saúde em disponibilizar assistência psicológica
na comunicação primária diagnóstica e acompanhamento do tratamento.
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PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO INFANTIL: TRANSTORNO DE
CONDUTA, UMA VARIÁVEL DO COMPORTAMENTO INFANTIL
Rebeca de Oliveira Hostapchn1 , Thaevillin Aparecida Pedroso 2, Vitória Gabriele P.
Ribas 3 Flavia Nunes Flores4, Douglas Dal Molin5

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi valorizar a atenção dos pais e responsáveis voltada
para a população infantil com idades entre 7 até 12 anos. Para tanto, realizou-se um
levantamento nas bases de dados Scielo, Google acadêmico e Pepsic. Todos os
artigos foram lidos, e selecionados os que fossem de melhor informação para a
realização do nosso trabalho. A partir daí entende-se que crianças que apresentam
Transtorno de Conduta (TC) podem ser confundidos com os sintomas que observase nas crianças que possuem Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH). E sendo assim compreende-se que, quando se está nessa idade (7 á 12
anos) os problemas infantis surgem primeiramente dentro de casa ou lugar de
convívio, pois é aonde as crianças realizam o seu primeiro contato social e recebem
educação, absorvendo tudo o que veem e ouvem, pois os pais ou responsáveis são
as suas primeiras referências de influência na vida. Logo, poderá assim surgir um
resultado positivo ou negativo, de acordo com o modo de educação recebida ou
aprendida.
Palavras-chave:Transtorno, conduta, crianças, comportamento.

ABSTRACT
The objective of this work was to value the attention of parents and guardians
focused on the child population from 7 to 12 years old. For this, a search was carried
out in the Scielo, Google Acadêmico and Pepsic databases. All articles were read
and those with the best information were selected to carry out our work. Since then, it
is understood that children with Conduct Disorder (CT) can be confused with the
symptoms observed in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
And so, it is understood that, when you are that age (from 7 to 12 years old),
children's problems arise first at home or in a social environment, as this is where
children make their first social contact and receive education, absorbing everything
who sees and hears, as parents or guardians, are his first influential references in
life. Therefore, a positive or negative result may arise, depending on the type of
education received or learned.
Key-words: Disorder, conduct, children.
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1. INTRODUÇÃO
Um transtorno de conduta envolve um padrão repetitivo de comportamentos
que violam os direitos básicos do próximo. Crianças com transtornos desse tipo são
egoístas e insensíveis aos sentimentos dos outros e podem prejudicar outras
crianças, causar danos, mentir ou furtar sem culpa. Falta de apetite, manha para
dormir, birra, contar mentiras e agressividade são comportamentos que, apesar de
comum em crianças pequenas, e sendo assim isso deixa os pais sem saber o que
fazer. Muitos adotam como um meio o castigo; outros pela agressividade; outros
ainda tentam pela chantagem emocional ou então cedem as manhas e birras das
crianças, o que as levam a repetir tais comportamentos. Estudos apontam que
crianças com Transtorno de Conduta (TC) apresentam comportamentos parecidos
com os de crianças que apresentam Transtorno de Déficit de Atenção e,
Hiperatividade (TDAH), normalmente apresentam comportamentos imprudentes,
impulsividade e até mesmo dificuldade em tomar uma decisão.
Por isso é de grande importância que a família contribua de maneira positiva
no desenvolvimento da criança, e estejam atentos a comportamentos dos filhos que
indiquem que é necessário a ajuda de um psicólogo, tais como: tristeza, apatia,
perda de interesse, agressividade ou choro excessivo; podem ser sinais de que
algo não vai bem com seu filho(a). E assim se tratarem esses sintomas desde o
início, poderão evitar problemas futuro, fazendo com que as crianças se tornem um
ser humano apto à convivência pacífica com todos que o rodeiam e também
sabendo lidar melhor com as coisas que acontecem no seu cotidiano.
As ações da família junto à escola, por exemplo, costumam ser bastante
recomendáveis, principalmente a psicoterapia familiar ou individual. Os problemas
de comportamento infantil têm sido objeto de estudos em clínicas-escola de
Psicologia no Brasil. (ANNIE, 2011). Contudo, essas não são as únicas formas de
oferecer tratamento ao Transtorno de Conduta. Cada caso é bastante variado e
cada paciente se manifesta de uma maneira diferente. Outra opção é a
hospitalização, mas essa medida é tomada em situações mais extremas, além de
ser utilizado em casos de jovens e adultos com TC, principalmente em casos onde
a vida do paciente é colocada em risco. É importante a compreensão e a
intervenção, tanto familiar, escolar (são nas escolas que na maioria das vezes se
percebe as más condutas das crianças e dos adolescentes) e psicológica para que
haja uma contribuição positiva na formação da personalidade da criança, e do
jovem. Percebe-se a falta de preparo familiar para lidar com crianças que
apresentam Transtorno de Conduta, pois não há um conhecimento aprofundado
sobre o mesmo. Ressalta-se que esse transtorno está relacionado principalmente
com à estrutura familiar, pois o primeiro contato da criança é com os pais, e
obviamente serão influenciados por suas atitudes, tais como seu modo de pensar,
falar, agir e se comportar.
2. METODOLOGIA
Para elaboração deste estudo, realizou-se pesquisa bibliográfica, de
abordagem qualitativa e exploratória, através de plataformas científicas, como:
Scielo, Pepsic (Periódicos Eletrônicos em Psicologia), Google Scholar. De acordo
com Macedo (1995) a pesquisa bibliográfica é o guia do estudante para a
fundamentação do trabalho de pesquisa. Para Polit (2004) a pesquisa qualitativa
tende a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da experiência
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humana, para apreender a totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o
fenômeno .
A escolha do material se deu seguindo os seguintes critérios:
1) Procura de artigos com temas relacionados à transtorno de conduta em
crianças de 7 à 12 anos comportamento infantil;
2) Identificar se o transtorno de conduta envolve um padrão repetitivo de
comportamentos
3) Leitura aprofundada dos artigos escolhidos para realização da pesquisa.
3. DESENVOLVIMENTO
Resumidamente, um transtorno de conduta envolve um padrão repetitivo de
comportamentos que violam os direitos básicos do próximo, crianças com
transtornos desse tipo são egoístas e insensíveis aos sentimentos dos outros.
Estudos apontam que na infância, quando se tem o diagnóstico de Transtorno de
Conduta (TC) os comportamentos são parecidos com os de crianças que
apresentam Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
3.1 TRANSTORNO DE CONDUTA
Para Bordin e Offord (2000) o transtorno da conduta é um dos transtornos
psiquiátricos mais freqüentes na infância e um dos maiores motivos de
encaminhamento ao psiquiatra infantil.
3.2 DIAGNÓSTICO
Na base do transtorno da conduta está a tendência permanente para
apresentar comportamentos que incomodam e perturbam, além do envolvimento em
atividades perigosas e até mesmo ilegais. Essas crianças e adolescentes não
aparentam sofrimento psicológico ou se sentem constrangidos com as próprias
atitudes, e não se importam em ferir os sentimentos das pessoas ou desrespeitar
seus direitos. Portanto, seu comportamento apresenta maior impacto nos outros do
que em si mesmo. E esses comportamentos tendem a persistir, como se não
aprendessem com as consequências negativas dos próprios atos. O quadro clínico
do transtorno da conduta é caracterizado por comportamento anti-social persistente
com violação de normas sociais ou direitos individuais. Os critérios diagnósticos do
DSM-IV (Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) para
transtorno da conduta incluem 15 possibilidades de comportamento anti-social: (1)
frequentemente persegue, atormenta, ameaça ou intimida os outros; (2)
frequentemente inicia lutas corporais; (3) já usou armas que podem causar
ferimentos graves (pau, pedra, caco de vidro, faca, revólver); (4) foi cruel com as
pessoas, ferindo-as fisicamente; (5) foi cruel com os animais, ferindo-os fisicamente;
(6) roubou ou assaltou, confrontando a vítima; (7) submeteu alguém a atividade
sexual forçada; (8) iniciou incêndio deliberadamente com a intenção de provocar
sérios danos; (9) destruiu propriedade alheia deliberadamente (não pelo fogo); (10)
arrombou e invadiu casa, prédio ou carro; (11) mente e engana para obter ganhos
materiais ou favores ou para fugir de obrigações; (12) furtou objetos de valor; (13)
frequentemente passa a noite fora, apesar da proibição dos pais (início antes dos 13
anos); (14) fugiu de casa pelo menos duas vezes, passando a noite fora, enquanto
morava com os pais ou pais substitutos (ou fugiu de casa uma vez, ausentando-se
por um longo período); e (15) falta na escola sem motivo, matando aulas
frequentemente (início antes dos 15 anos). Os critérios diagnósticos do DSM-IV para
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transtorno da conduta aplicam-se a indivíduos com idade inferior a 18 anos e
requerem a presença de pelo menos três desses comportamentos nos últimos 12
meses e de pelo menos um comportamento anti-social nos últimos seis meses,
trazendo limitações importantes do ponto de vista acadêmico, social ou ocupacional.
4. CONCLUSÃO
Pesquisas acerca do transtorno de conduta, uma variável do comportamento
infantil, que tem como objetivo conscientizar sobre a enorme importância e a
atenção que deve ser dada para a criação da criança e o desenvolvimento da
mesma. Observou-se que crianças podem ficar doentes sem que os pais encontrem
uma causa biológica ou física, se faz necessário estar sempre atento aos sintomas
apresentados. Muitas vezes, o que as crianças não conseguem verbalizar, aparece
como sintoma, seja comportamental ou físico, é o corpo falando pela criança, neste
caso se faz imprescindível procurar a ajuda de um profissional.
A partir dessa análise, percebe-se a importância a ser dada ao trabalho do
psicólogo, que ajudará os pais observar e entender e auxiliar no desenvolvimento da
saúde psicológica de seus filhos. Toda ação familiar, ou seja, principalmente dos
pais, têm consequências no comportamento dos filhos, assim, o papel dos mesmos
na educação, seja ela de maneira formal ou não, é fundamental. Entende-se que a
educação reflete em determinados aspectos ou comportamentos como, hábitos,
crenças, valores e que tudo isso pode ser transmitido de geração em geração.
Destaca-se a importância da educação da criança e os seus comportamentos,
pois esses fatores serão levados para vida adulta, e do mesmo modo que o
indivíduo aprendeu, este levará consigo e passará a diante o aprendizado e a
conduta de vida nela existente.
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