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Artigo Original 

A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA MULTIVIX NO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DIREITOS HUMANOS DE VITÓRIA/ES 

 

Alessandra Soares Fernandes1  

1. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de 
Direito de Vitória – FDV, Especialista em Direito Público, Direito Processual Civil, Direito de Família e 
Sucessões e Formação de Professores para o Magistério Superior Jurídico. Membro do Grupo de 
Estudos, Pesquisa e Extensão em Políticas Públicas, Direito à Saúde e Bioética – BIOGEPE. Conselheira 
do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Vitória/ES. Docente da Faculdade Brasileira – MULTIVIX. 

 
RESUMO 
O presente trabalho visa divulgar e esclarecer o que é o Conselho Municipal de Direitos 
Humanos de Vitória – CMDH e a participação efetiva da Multivix no referido órgão. O CMDH 
é um órgão permanente, deliberativo e fiscalizador, vinculado administrativamente à 
Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória/ES. A Faculdade Multivix 
participa do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Vitória/ES, onde foi eleita desde o 
ano de 2013, para a vaga de titular das Instituições de Ensino Superior. Atualmente a 
Faculdade esta sendo representada no referido órgão pela Conselheira e Professora 
Alessandra Soares Fernandes. Portanto deve-se destacar a extrema relevância do referido 
Conselho, que tem a finalidade fundamental de promover e defender os direitos humanos, 
mediante ações preventivas, protetivas e reparadoras destes direitos. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Conselho Municipal de Direitos Humanos de Vitória – CMDH foi instituído pela Lei Municipal 

nº 6.826, de dezembro de 2006, cujo primeiro mandato começou em dezembro de 2007.    

O presente Conselho é um lugar reservado de participação e controle social, de diálogo entre 

o Estado e Sociedade Civil, sendo um órgão deliberativo, fiscalizador e articulador das 

políticas de direitos humanos, ligado diretamente à Secretaria de Cidadania e Direitos 

Humanos – SEMCID.  

 

Insta frisar que a finalidade fundamental do Conselho Municipal de Direitos Humanos de 

Vitória é justamente promover e defender os direitos humanos, mediante ações preventivas, 

protetivas e reparadoras destes direitos. 

Vale ressaltar que o referido Conselho compõe membros do Poder Público Estatal e da 

Sociedade Civil, sendo 16 (dezesseis) membros titulares e 16 (dezesseis) membros 

suplentes.  

 

Importante mencionar que as vagas correspondem a 06 (seis) membros do Poder Público 

Estatal (40% da representação) e 10 membros da Sociedade Civil (60% conforme orientação 

dos Princípios de Paris). 

 

Frisa-se que a indicação para a participação do Conselho pelo Poder Público é feita 

oficialmente pelo mesmo, já no que tange a sociedade civil, a OAB-Secção ES por Lei tem 
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seu assento garantido. No que se refere ainda à sociedade civil, na qual o Grupo Multivix faz 

parte, as referidas instituições de ensino disputam entre si uma vaga e as demais elegem 08 

(oito) representantes em Assembléia. 

 

Importante destacar que a Presidenta do CMDH é a Sra. Heloisa Ivone da Silva Carvalho, 

tendo como Vice-Presidente o Sr. Rafael Almeida Barcelos e como Secretária Executiva, 

responsável pela elaboração do Relatório a Sra. Durvalina Maria Sesari Oliosa. 

 

Ressalta-se que o CMDH de Vitória é composto por 03 comissões permanentes, as quais se 

reúnem uma vez por mês, sendo elas: Educação em Direitos Humanos (da qual a 

representante da Multivix faz parte); Análise da Política de Direitos Humanos e; 

Recebimento de Denúncias e Acompanhamento de Casos de Violações de Direitos Humanos.  

Deve-se salientar que a Faculdade Multivix participa de forma efetiva no Conselho Municipal 

de Direitos Humanos de Vitória/ES, onde foi eleita desde o ano de 2013, para a vaga de titular 

das Instituições de Ensino Superior, sendo representada no referido Conselho pela 

Conselheira e Professora Alessandra Soares Fernandes. Assim, passaremos a relatar abaixo 

algumas ações do referido Conselho. 

 

 

AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS DE VITÓRIA/ES 

 

Antes de adentrarmos nas ações do Conselho Municipal de Direitos Humanos, vale ressaltar 

que a Secretaria Municipal de Saúde e a Instituição de Ensino Superior tiveram 100% de 

presenças no referido Conselho, na qual o Grupo Multivix faz parte.  

 

O Conselho Municipal de Direitos Humanos possui algumas comissões, dentre elas a 

Comissão de Educação em Direitos Humanos, na qual foi realizado um curso de Formação 

em Direitos Humanos para Conselheiros e Conselheiras da Prefeitura Municipal de Vitória - 

PMV, na qual a representante da referida Instituição de Ensino Superior participou no ano de 

2014. 

 

Foi realizado também nesta Comissão de Educação um estudo via roda de conversa 

levantando informações e conceitos a respeito de educação em direitos humanos, 

questionando justamente a necessidade de inclusão do tema de Direitos Humanos em ações 

de Instituições de Ensino Superior. 

 

Outro tema proposto, ainda, foi o de formar profissionais de instituições de ensino superior 

que atuem com a temática de direitos humanos, fazendo um diálogo sobre concepção 

contemporânea de direitos humanos. 

 

Nesse sentindo, se faz relevante mencionar que, esta sendo elaborada uma Resolução neste 

Conselho de Educação para incluir Projetos de Educação em Direitos Humanos para 

Educação não-formal e educação básica. 

 

Destaca-se, ainda, que todas as informações do Conselho no presente trabalho foram 

pautadas nas Atas de Reuniões da Comissão de Educação em Direitos Humanos e das 
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Reuniões Ordinárias do Conselho, bem como, no Relatório de Gestão do Conselho de Direitos 

Humanos de Vitória no exercício 2014.   

 

 

NOTAS PÚBLICAS, PAUTAS E DENÚNCIAS REGISTRADAS PELO CONSELHO 

MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS VITÓRIA/ES 

 

Dentre as atribuições do Conselho, o mesmo é responsável por emitir determinados 

documentos, dentre os quais merecem maior destaque, as 04 (quatro) Notas Públicas foram 

emitidas, sendo 03 (três) de repúdio e 01 (uma) Carta Internacional dos Direitos Humanos, 

documentos estes no ano de 2014. 

 

No que se refere às Repudias, a primeira a ser emitida no respectivo ano, ocorreu no dia 17 

de julho de 2014, que se referi a Repudia o Legislativo Municipal pela edição de normas de 

conteúdo religioso. Já a segunda, ocorreu no dia 17 de novembro de 2014, e se referiu a 

Repudia referente às declarações racistas do professor da UFES - Manoel Luiz Malaguti. Por 

fim, no dia 10 de dezembro de 2014, foi realizada a Repudia sobre as declarações do 

Deputado Federal - Jair Messias Bolsonaro (PP-RJ). 

 

As respectivas informações mencionados no presente trabalho foram retiradas das Atas das 

respectivas Reuniões Ordinárias do Pleno e da Comissão de Recebimento de Denúncia e 

Acompanhamento de Casos de Violações de Direitos Humanos. 

 

Frisa-se que no ano de 2014 no referido Conselho foram realizadas várias pautas debatidas, 

deliberadas, com as seguintes temáticas: Direitos de crianças e adolescentes; Direitos da 

População LGBT; Direitos da População em Situação de Rua; Educação em Direitos 

Humanos e Violações de direitos humanos. 

 

Nesse sentido, no ano de 2014, foram colhidos ainda alguns dados de registros de violação 

de direitos humanos. No ano de 2013 foram registradas 28 (vinte e oito) alegações de violação 

de direitos humanos.  

 

Dessa formal, é de grande relevância salientar que no ano de 2014, foram registradas pelo 

Conselho Municipal de Direitos Humanos, algumas denúncias, referentes ás seguintes 

temáticas: discriminação racial, discriminação no trabalho, saúde, violência policial, habitação, 

homofobia, discriminação de ex-presidiário, pessoa com deficiência, violência contra mulher 

e direito da pessoa idosa. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das premissas aqui apresentadas, o que se buscou com o presente trabalho foi 

justamente esclarecer o que vem a ser o Conselho Municipal de Direitos Humanos de Vitória 

– CMDH e a participação efetiva do Grupo Multivix no referido órgão, cuja finalidade 

fundamental do CMDH é justamente promover e defender os direitos humanos, mediante 

ações preventivas, protetivas e reparadoras das violações destes direitos. 
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Assim sendo, ressalta-se a importância do CMDH, cujo lugar é reservado para a participação 

e controle social, de diálogo entre o Estado e Sociedade Civil, sendo um órgão deliberativo, 

fiscalizador e articulador das políticas de direitos humanos.  

 

REFERÊNCIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS 
HUMANOS - CONSELHO MUNICIPAL E DIREITOS HUMANOS. Atas de Reuniões da 
Comissão de Educação em Direitos Humanos e das Reuniões Ordinárias do Conselho, 
realizadas nos anos de 2013 e 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS 
HUMANOS - CONSELHO MUNICIPAL E DIREITOS HUMANOS. Atas das Reuniões 
Ordinárias do Pleno e da Comissão de Recebimento de Denúncia e Acompanhamento de 
Casos de Violações de Direitos Humanos, realizadas nos anos de 2013 e 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS 
HUMANOS - CONSELHO MUNICIPAL E DIREITOS HUMANOS. 4º Mandato – Biênio 2013-
2015. Relatório de Gestão do Conselho de Direitos Humanos de Vitória. Exercício 2014.  
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Artigo Original 

OCORRÊNCIA DE HELMINTOS COM POTENCIAL ZOONÓTICO EM FEZES DE 

CÃES COLETADAS EM ÁREAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E 

SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
Gisele Bittencourt P. Casotti1, Patrícia Bittencourt P. Epichin1, Thais Campagnaro Crevelin1; 
Vivaldo Pim Vieira2. 
 
1. Graduandos em Farmácia da Faculdade Brasileira – Vitória ES. 
2. Docente/Orientador. Mestre em Biologia Animal (Parasitologia), Faculdade Brasileira – Vitória-ES. 

 
 
RESUMO 
Com o objetivo de avaliar a ocorrência de helmintos com potencial zoonótico em fezes de cães em 
áreas públicas dos municípios de Vitória e Serra, estado do Espírito Santo, foram coletadas 150 
amostras de forma aleatória no período de fevereiro a abril de 2008, sendo processadas pelo método 
de sedimentação espontânea. Das 150 amostras analisadas, 116 (77,3%) foram negativas e 34 (22,6%) 
positivas. A maior prevalência foi de Ancilostomídeos, com 32 amostras (21,3%) positivas, seguido pelo 
Toxocara canis com 5 amostras (3,3%). Diante disso, é necessária a adoção de programas sanitários 
nesses locais, no sentido de prevenir a contaminação ambiental por parasitos potencialmente 
patogênicos para o homem.  
 
Palavras-chave: Cães; Área pública; Fezes; Ancilostomídeos; Toxocara canis.  
 

 
ABSTRACT 
To evaluate the occurrence of helminth with zoonotic potential of dog feces in public areas in the cities 
of Vitoria and Serra, state of Espirito Santo, 150 samples were collected randomly from the period 
February to April 2008, being processed by method spontaneous sedimentation. Of the 150 samples 
tested, 116 (77.3%) were negative and 34 (22.6%) positive. The highest prevalence was Hookworms, 
with 32 samples (21.3%) positive, followed by Toxocara canis with 5 samples (3.3%). Given this, is 
necessary the adoption of health programs at these sites, in order to prevent environmental 
contamination by parasites potentially pathogenic to humans.  
 
Key-words: Dogs; Public area; Feces; Hookworms; Toxocara canis.  
 
INTRODUÇÃO 

 

A convivência entre cães (domésticos ou vadios) e humanos aumenta o risco de pessoas 

adquirirem helmintíases desses animais, como a larva migrans cutânea e visceral. O risco de 

contaminação não se limita apenas ao meio domiciliar, pois, frequentemente, os cães são 

levados por seus proprietários para áreas públicas, como praças, ruas, praias e avenidas. 

(ARAÚJO et al, 1999).  

 

Os cães parasitados podem contaminar o ambiente com suas fezes, aumentando a exposição 

humana a zoonoses, principalmente a população infantil, devido ao seu hábito de brincar em 

contato com o solo e ato de realizar geofagia (CHIEFFI & MULLER, 1976; LEITE et al, 2004; 

GINAR et al, 2006). 

  

A toxocaríase (larva migrans visceral e ocular) e o “bicho geográfico” (larva migrans cutânea) 

são doenças parasitárias causadas por larvas infectantes de Toxocara canis e 

Ancilostomídeos, respectivamente. Apesar de não serem causa frequente de óbitos em 
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humanos causam bastante incômodo, dor, coceiras, alergias, diarreias, anemias, lesões que 

podem provocar infecções secundárias por bactérias e fungos, além de despesas com 

diagnóstico e tratamento (CHIEFFI & MULLER, 1976; BARROS, OLIVEIRA, 

VASCONCELLOS, 2006)  

  

Considerando a importância da infecção por helmintos em cães e humanos, estudos de 

prevalência enfatizam a necessidade de se estabelecerem medidas de controle e profilaxia à 

população (LEITE et al, 2004; GINAR et al, 2006). O trabalho teve como objetivos avaliar 

a prevalência de helmintos nas fezes de cães coletadas em áreas públicas e apontar 

medidas viáveis que permitam o controle dessas helmintíases. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Foram coletadas manualmente e de forma aleatória amostras de fezes formadas de cães 

domésticos e vadios, com uma distância mínima aproximada de dez metros entre elas. As 

coletas foram realizadas semanalmente ao final da tarde, nos meses de fevereiro, março e 

abril de 2008. As fezes ressecadas ou deterioradas não foram recolhidas.  

 

As amostras foram coletadas do solo e do pavimento das ruas e avenidas, dos bairros Jardim 

da Penha, Jardim Camburi e Maria Ortiz no município de Vitória, e Jardim Carapina, Eurico 

Salles e Bairro de Fátima, no município de Serra. Foram coletadas vinte e cinco amostras 

representativas de cada bairro, totalizando cento e cinquenta (Tabela 1).  

 

As amostras foram recolhidas com auxílio de palitos de madeira e armazenadas em potes 

plásticos com tampa, identificados com número, local da coleta: solo (grama, terra ou areia) 

ou pavimento (calçada ou asfalto) e o bairro. As amostras foram acondicionadas em caixa 

térmica e encaminhadas ao Laboratório Deomar Bittencourt, sendo processadas pelo método 

de sedimentação espontânea.  

Foram apresentados valores absolutos e percentuais, não sendo feita inferência estatística. 

 

RESULTADOS  

Das 150 amostras coletadas, 74 foram recolhidas no solo e 76 no pavimento. Do total, 116 

(77,3%) foram negativas e 34 (22,7%) foram positivas. Dessas, 29 (85,3%) foram positivas 

para Ancilostomídeos, 2 (5,9%) para Toxocara canis e 3 (8,8%) para ambos os parasitas 

(Tabela 1). 

 
Tabela 1- Resultados de amostras fecais de cães domésticos e vadios coletadas em áreas públicas nos bairros 

dos municípios de Vitória e Serra, estado do Espírito Santo, nos meses de fevereiro, março e abril de 2008 e 
processadas pelo método de sedimentação espontânea  

Bairros Ancilostomídes Toxocara canis Ambos Negativo 

Jardim da Penha 5 1 0 19 

Jardim Camburi 2 1 1 21 

Maria Ortiz 1 0 0 24 

Jardim Carapina 14 0 2 9 

Eurico Sales 2 0 0 23 

Bairro de Fátima 5 0 0 20 

TOTAL 29 2 3 116 
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DISCUSSÃO 

 

O encontro de larvas de Ancilostomídeos e de ovos embrionados de T. canis em áreas 

públicas, pavimentadas ou não, tem uma importância epidemiológica muito significante, pois 

representa risco para a saúde pública devido à possibilidade de infecção por larva migrans 

cutânea e visceral, neurotoxocaríase, além da veiculação de patógenos como Staphylococcus 

aureus, vírus da poliomelite e outros agentes (LEITE et al, 2004; SILVA et al, 2004; GINAR et 

al, 2006) 

  

A diferença do número de amostras positivas em relação às negativas observada entre os 

bairros (Tabela 1) pode estar relacionada com a limpeza e infraestrutura das ruas, 

conscientização da população local, fatores socioeconômicos, além da possibilidade de 

tratamento antiparasitário de alguns cães.  

 

Os helmintos mais encontrados nesse estudo foram os Ancilostomídeos, condizendo com os 

dados da literatura que indicam estes parasitas como os que apresentam maiores taxas de 

prevalência em cães, principalmente em filhotes (CHIEFFI & MULLER, 1976; CAPUANO,  & 

ROCHA, 2006; VASCONCELLOS, BARROS, OLIVEIRA, 2006). 

 

No pavimento, as fezes de cães podem ser desagregadas pela ação mecânica de pisoteio, 

chuvas, ventos ou vetores, limpeza pública ou lavagens por moradores, e o ambiente favorece 

a dessecação dos ovos e larvas por ação da temperatura, o que inviabiliza o ciclo.  

 

A maior prevalência de amostras positivas foi entre as coletadas no solo, pois o que favorece 

o desenvolvimento dos parasitas nesse ambiente é a umidade, a oxigenação, e a 

possibilidade de proteção contra a degeneração dos ovos e larvas.  

 

No bairro Jardim Carapina, todas as amostras foram recolhidas no solo devido à ausência de 

pavimentação. Foi observado um grande número de cães vadios e, provavelmente, sem 

tratamento anti-helmíntico, o que pode ter contribuído com elevada incidência de amostras 

positivas. Chama a atenção que os cães vadios podem ser errantes e contaminar outros 

bairros.  

 

Os bairros com precárias condições socioeconômicas deveriam receber fiscalização sanitária 

mais eficiente a fim de recolher cães vadios e promover controle antiparasitário e programas 

que conscientizem a população.  

 

Nos bairros de melhores condições socioeconômicas, observou-se que comumente os cães 

domésticos são levados por seus donos para passear em áreas públicas, não sendo comum 

o encontro de cães vadios. Observou-se também, uma maior conscientização das pessoas, 

pois na maioria das vezes, estas recolhiam as fezes de seus cães com o auxílio de sacolas 

plásticas. É de se supor que esses cães recebam tratamento antiparasitário o que diminui a 

ocorrência desses helmintos.  
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo mostrou risco potencial da transmissão de zoonoses causadas por 

helmintos de cães domésticos e vadios, principalmente em áreas públicas sem pavimentação. 

Espera-se que estes resultados possam servir de subsídios para que as autoridades 

competentes implementem programas sanitários como controle de cães vadios, tratamento 

antiparasitário e promoção de educação em saúde da população em geral, incluindo o 

desenvolvimento do conceito de posse responsável entre os donos de animais domésticos no 

sentido de prevenir a contaminação das áreas públicas por parasitos patogênicos ao homem. 
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RESUMO 
O traumatismo dental é considerado pela Organização Mundial de Saúde um problema de saúde 
pública em nossa sociedade. Vários fatores são apontados como predisponentes como o aumento da 
violência, acidentes de trânsito e a participação das crianças e adolescentes em esportes de contato. 
A pesquisa teve como objetivo avaliar a prevalência de trauma dentário, tipos de trauma, os elementos 
dentários mais acometidos e a causa do acidente, em alunos de 10 a 17 anos de escolas públicas do 
município de Santa Teresa/ES. Foi realizado um estudo descritivo, transversal, no qual foram 
entrevistados 564 alunos, de ambos os sexos, com idade entre 10 e 17 anos. A pesquisa aconteceu 
nos meses de fevereiro e março de 2014 em escolas públicas da zona urbana. Como resultado, 23,05% 
dos entrevistados tinham sofrido algum tipo de traumatismo, 53,85% eram do sexo masculino. A causa 
principal foi a queda/pancada com 63,84% dos casos, e os elementos dentários mais acometidos foram 
os incisivos centrais (66,92%). O tipo de trauma dental predominante foi a fratura coronária com 90% 
dos casos e 70,76% dos entrevistados demoraram mais de duas horas para buscar algum tipo de 
tratamento. Conclui-se que há uma alta ocorrência de traumatismo dental entre os estudantes nessa 
faixa etária. O cirurgião dentista deve estar capacitado a atender o paciente portador do traumatismo, 
e transmitir confiança aos pais, orientando-os e os conscientizando sobre a importância do 
acompanhamento pós-traumático.  
 
Palavras-chave: Traumatismo dentário. Prevalência. Dente permanente. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entende-se por traumatismo dentário qualquer agressão térmica, química ou mecânica sofrida 

pelo dente e estruturas adjacentes que supere a resistência natural dos tecidos de suporte e 

sustentação do dente (BATISTA, 2010). Dependendo da extensão e intensidade do trauma 

dental, afeta os tecidos mineralizados, o processo alveolar e o periodonto.  

 

O traumatismo dental é considerado pela Organização Mundial de Saúde um problema de 

saúde pública em nossa sociedade, principalmente em países em que a incidência de cárie é 

controlada (REIS et al., 2008).  

 

Diversos fatores têm sido apontados como predisponentes para o trauma dentário, como 

aumento da violência, acidentes de trânsito e a participação das crianças e adolescentes em 

esportes de contato. A anatomia é outro fator que aumenta a susceptibilidade às injúrias 

dentárias e, entre estes fatores clínicos, estão a mordida aberta, cobertura labial inadequada, 

overjet acentuado (maior que 3mm), a oclusão do tipo classe II de Angle, e pacientes 

respiradores bucais (UFP, 2010). 
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O trauma dentário deve ser entendido como de suma importância para a saúde pública bucal 

da sociedade, principalmente em comunidades em que as condições sociológicas, culturais e 

econômicas não são favoráveis, pois o trauma afeta diretamente e negativamente a qualidade 

de vida do indivíduo, tanto no âmbito social, quanto no psicológico. 

Assim, o cirurgião-dentista (CD) deve estar apto a realizar abordagem emergencial frente a 

diversos casos.  O tratamento mais adequado é escolhido a partir do tipo de trauma. Na 

pesquisa abordaram-se apenas os seguintes tipos de trauma: fratura coronária ou radicular, 

luxação intrusiva e avulsão. 

 

Torna-se importante ressaltar que não só o CD deve saber o procedimento adequado frente 

a uma emergência. Os pais e/ou responsáveis da vítima devem, também, conhecer as 

melhores maneiras para garantir que o melhor e mais rápida resolução seja feita por um 

profissional habilitado. Desta forma, garantir o conhecimento para a sociedade acerca do 

primeiro atendimento emergencial frente a um trauma dental é essencial. 

 

O objetivo do presente estudo é avaliar a prevalência de trauma dentário, tipos de trauma, os 

elementos dentários mais acometidos e a causa do acidente, em alunos de 10 a 17 anos de 

escolas públicas do município de Santa Teresa/ES. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Foi realizado um estudo descritivo, transversal, em que foram entrevistados 564 alunos, de 

ambos os sexos, com idade entre 10 e 17 anos no município de Santa Teresa, localizada no 

interior do Espírito Santo com cerca de 22 mil habitantes. A pesquisa aconteceu nos meses 

de fevereiro e março de 2014 em escolas públicas da zona urbana.  

 

Os alunos entrevistados estão distribuídos em duas escolas da zona urbana do município; as 

informações de localidade e quantidade de alunos além das séries correspondentes por idade 

foram informadas pela Secretaria de Educação do município. Foram feitos ofícios, convidando 

as escolas a participarem, e estes assinados pelo orientador da pesquisa e pelo responsável 

pelas escolas sinalizando a concordância com a realização do estudo. 

 

Os responsáveis pelos entrevistados receberam um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), informando sobre as características e a importância da pesquisa, 

solicitando autorização para a participação de seu (sua) filho (a) no estudo; e um documento 

de assentimento também foi assinado pelos entrevistados. Os dois documentos foram 

entregues assinados às pesquisadoras antes da coleta de dados. O projeto desta pesquisa 

foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética sob nº 550.111. 

 

A pesquisa foi realizada em dia de aula e consistia na entrega de questionário de múltipla 

escolha para os alunos. Após identificar os alunos que tinham sofrido algum tipo de 

traumatismo dental, estes eram convidados a se retirar da sala de aula para melhor análise 

dos fatores abordados. Não foram realizados exames clínicos. 
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Após a coleta dos dados, os mesmos foram organizados no programa Microsoft Office Excel 

2007 for Windows, feitas as análises descritivas e elaborados os gráficos e discussões sobre 

os resultados obtidos. 

 

 

RESULTADOS 

 

O estudo epidemiológico sobre traumatismo dentário, referente à população de escolares de 

faixa etária entre 10 a 17 anos, entrevistou 564 alunos e, destes, 130 (23,05%) relataram ter 

sofrido algum tipo de traumatismo.  

 

Dentre os acometidos 53,85% eram do sexo masculino e 46,15% do feminino. A faixa etária 

com maior incidência de trauma foi entre 11 e 14 anos, representando 88% dos casos (Gráfico 

1). 

 

 

 
Gráfico 1 – Ocorrência de traumatismo dentário em relação à idade dos pesquisados. 

 

 

A respeito das causas do traumatismo dental observou-se que a queda/pancada obtiveram 

os maiores resultados com 63,84% dos casos. Em seguida a prática de esportes (19,23%), 

outros (16,15%) e por último os acidentes automobilísticos (0,76%). Os 16,15% são referentes 

a outros tipos de causas que não foram detalhadas no processo de entrevista, podendo ser 

entendido por um simples ato mastigatório até agressões físicas.   

 

Os elementos dentários mais acometidos foram os incisivos centrais (66,92%), seguindo dos 

dentes posteriores (23,84%), incisivos laterais (12,30%) e por último os caninos (8,46%).  

 

Sobre a quantidade de elementos traumatizados, a maioria dos escolares respondeu que 

apenas um dente havia sido danificado (74,61%). Em seguida, dois elementos (20,76%), três 

elementos (2,3%), quatro elementos (2,3%) e cinco ou mais elementos (0,76%).  
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O tipo de trauma dental predominante na pesquisa foi a fratura coronária com 90% dos casos. 

Em seguida a avulsão (6,92%), luxação intrusiva (3,07%) e, por fim, a fratura radicular 

(1,53%). Quando perguntado sobre há quanto tempo havia ocorrido o traumatismo, 

predominantemente os escolares responderam há mais de dois anos (76,15%), por 

conseguinte há seis meses (12,30%) e há um ano (11,53%). 

 

Na pesquisa, 70,76% dos entrevistados demoraram mais de duas horas para buscar algum 

tipo de tratamento restaurador. Em 9,20% dos casos, afirmou-se a realização de algum tipo 

de tratamento ou procedimento emergencial no intervalo de uma hora. O restante 

correspondente a 19,23% dos escolares afirmaram ter ido logo depois do acidente traumático 

a Unidade de Saúde para realizar atendimento emergencial. 

 

Com relação ao tipo de tratamento, mais da metade dos entrevistados (46,92%) não 

realizaram nenhum tipo de tratamento restaurador após o trauma. Aqueles que obtiveram 

tratamento, em 41,54% dos casos realizou-se a restauração do dente, em 7,69% a extração 

do elemento dentário foi necessária, e nos demais casos, outros tratamentos foram feitos 

conforme apresentado no Gráfico 2. 

 

 

 
Gráfico 2 – Tipo de tratamento realizado nos entrevistados. 

 

 

Ainda, no presente estudo, 61,53% dos entrevistados responderam não sentir desconforto 

com o trauma dentário e 54,61% relataram que sentir desconforto estético em relação ao 

elemento acometido.  

 

 

DISCUSSÃO 

 

Os escolares do sexo masculino tiveram maior participação no trauma, com 7,7% a mais do 

que o sexo feminino. Este resultado assemelha-se com outra pesquisa em que, dos 43 alunos 

entrevistados que sofreram traumatismo, 53,4% eram do sexo masculino e 46,6% eram do 

sexo feminino (REIS et al., 2008). 

 

Restauração Extração Canal Reimplante Outros Nada

Porcentagem 41,54% 7,69% 1,54% 0,77% 1,54% 46,92%
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Provavelmente os meninos foram mais traumatizados por participarem ativamente de 

atividades físicas mais fortes e com contato sem a proteção apropriada, e brincadeiras rudes 

como lutas e outras, utilizando sempre materiais e brinquedos com potenciais de risco. Esta 

tendência tende a diminuir e, por conseguinte, desaparecer, devido ao fato de uma maior 

participação de meninas em esportes/atividades, comumente típicas de meninos (TRAEBERT 

et al., 2004). 

 

Com relação às causas do traumatismo dental, observou-se que a maior parte dos casos foi 

consequência de queda/pancada (63,84%), seguida da prática de esportes (19,23%), outros 

(16,15%) e, por último, os acidentes automobilísticos (0,76%). O resultado da entrevista 

difere-se parcialmente em relação a outro estudo no que tange à importância crescente dos 

acidentes automobilísticos que neste estudo apresentaram pouca relevância (REIS et al., 

2008). 
 

A partir de uma pesquisa realizada por Cavalcanti et al. (2011) sobre acidentes 

automobilísticos observou-se que a região mais acometida do corpo eram os membros 

superiores, principalmente a região da cabeça com maior gravidade, e os ossos maxilares 

apresentavam maiores envolvimentos do que os ossos mandibulares. 

 

Os elementos dentários mais acometidos foram os incisivos centrais (66,92%), os dentes 

posteriores (23,84%), incisivos laterais (12,30%) e por último os caninos (8,46%). Desse fato 

pode-se entender que os elementos anteriores da arcada dentária são mais afetados devido 

sua posição e possível angulação, uma vez que adolescentes e crianças que apresentam 

mordida aberta, cobertura labial inadequada, overjet acentuado (maior que 3mm), oclusão do 

tipo classe II de Angle, e pacientes respiradores bucais (UFP, 2010) possuem uma anatomia 

facial que predispõe ao traumatismo dental. 

 

O tipo de trauma dental predominante na pesquisa foi a fratura coronária (90%), em seguida 

a avulsão (6,92%), luxação intrusiva (3,07%) e, por fim, a fratura radicular (1,53%). Entende-

se como fratura coronária neste estudo uma fratura dental envolvendo esmalte, dentina e 

polpa. Avulsão como perda total do elemento dental, em que clinicamente o alvéolo dental 

fica vazio ou preenchido com coágulo sanguíneo. Luxação intrusiva tem como característica 

o deslocamento do elemento dental em relação ao osso do processo alveolar, no aspecto 

clínico apresenta a coroa encurvada e com presença de sangramento gengival. E, por fim, a 

fratura radicular tem como particularidade o envolvimento da dentina, cemento e polpa com 

presença de mobilidade (ASSED, 2005). 

 

Quando perguntados sobre o tempo da ocorrência do traumatismo, predominantemente os 

escolares responderam há mais de dois anos (76,15%), há seis meses (12,30%) e há um ano 

(11,53%). Levando em consideração a faixa etária dos entrevistados de 10 a 17 anos, nota-

se que existe uma grande possibilidade dos traumas terem ocorrido durante a dentição mista 

e maturação do germe dentário do permanente, podendo levar a consequências irreversíveis. 

 

Na pesquisa, 70,76% dos entrevistados demoraram mais de duas horas para buscarem algum 

tipo de tratamento restaurador. Já os 9,20% afirmaram que realizaram algum tipo de 

tratamento ou procedimento emergencial no intervalo de uma hora. O restante 
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correspondente a 19,23% dos escolares afirmaram ter ido logo depois do acidente traumático 

a Unidade de Saúde realizar atendimento emergencial ou irem diretamente ao profissional 

cirurgião-dentista.  

 

Os dados apresentados acima reforçam que existe uma grande necessidade dos profissionais 

CD e da área da saúde reconhecerem e informarem aos pais e/ou responsáveis a melhor 

conduta a ser adotada diante de um trauma dentário, pois o primeiro atendimento ao paciente, 

a conduta correta a ser escolhida e a agilidade do CD encaminhar o caso ao especialista são 

de extrema importância para o bom prognóstico (ASSED, 2005). 

 

Em 46,92% dos entrevistados não foi realizado nenhum tipo de tratamento restaurador após 

o trauma. Entre aqueles que realizaram tratamento, 41,54% realizou apenas a restauração e 

11,54% dos escolares realizou outros tipos de tratamento, como: extração; tratamento 

endodôntico (canal); reimplante do elemento; entre outros.  

 

A busca pelo o tratamento não é priorizada como deveria. Isso nos leva a reflexão dos motivos 

de tal negligência. O pouco acesso aos serviços de saúde bucal, a baixa qualidade e a 

precariedade de materiais odontológicos, poderiam ser motivos a considerar. Além disso, 

outro fator seria o traumatismo dentário não ser reconhecido como doença, levando aos pais 

a distenderem sobre o ocorrido (SANABE et al., 2009). 

 

Reis et al. (2008) ressaltam que, apesar de alta ocorrência de traumatismo dental na 

população, pouco se faz por parte dos profissionais e instituições de saúde para orientar a 

população acerca da forma correta de agir em casos de acidentes traumáticos envolvendo a 

dentição, ou mesmo para alertar sobre meios de prevenção do trauma dental, fato este que 

colabora para o aumento dos índices de trauma e faz com que os danos para o paciente sejam 

cada vez maiores. 

 

Em relação aos danos causados aos dentes permanentes quando traumatizados, são 

relevantes à qualidade de vida e aos danos psicossociais que podem afetar o indivíduo, além 

de alteração de cor, mobilidade, necrose pulpar e reabsorções ósseas e dentárias (SANABE 

et al., 2009).  

 

Em pesquisa realizada sobre a qualidade de vida relacionada à saúde bucal, com 

adolescentes entre 10 e 19 anos, observou-se que traumas dentários apresentavam maior 

impacto dental na vida diária, mesmo já tendo realizado algum tipo de tratamento, 

comparando aqueles adolescentes que nunca sofreram algum tipo de dano dentário. Isso 

confirma que, apesar do procedimento restaurador, as consequências do trauma nunca são 

eliminadas, mas apenas minimizados (ANTUNES et al., 2011). 

 

Dessa forma, é indispensável salientar a importância do tratamento em função de seu alto 

impacto psicossocial no paciente e também das consequências futuras que podem acontecer. 

Além disso, o conhecimento do profissional CD sobre o assunto, assim como as corretas 

condutas a serem tomadas diante de cada caso são obrigatórias. 
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Para que haja um correto diagnóstico e, por conseguinte, uma escolha mais adequada da 

conduta a ser tomada e um prognóstico satisfatório, é necessário que o profissional tenha 

habilidade para que na anamnese possa obter informações necessárias a fim de promover 

diagnóstico mais preciso e confiável.  

 

Ademais, a história médica do paciente, um exame neurológico básico, exame extraoral e 

intraoral e exames complementares são de fundamental relevância para compor os exames 

fundamentais para um bom planejamento do caso. 

 

Para que o prognóstico do paciente seja mais confiável e correto, todo dente que sofre 

traumatismo tem que ter acompanhamento clínico e radiográfico por um profissional dentista, 

pelo período de no mínimo 1 ano e 6 meses para os dentes de leite e de 5 anos para os 

dentes permanentes, pois podem aparecer complicações decorrentes do trauma (OLIVEIRA 

et al., 2004).  

 

Por esse e outros motivos, há a importância de conhecer e realizar os primeiros socorros 

adequados no momento da emergência. Segundo Oliveira et al. (2004) o sucesso terapêutico 

depende de um conjunto que diz respeito à boa condução da primeira consulta e ao 

acompanhamento a longo prazo; previnem-se, assim, futuras complicações associadas ao 

trauma e à instituição de um tratamento imediato. 

 

No estudo, 61,53% dos entrevistados responderam não sentir desconforto com o trauma 

dentário, mas 54,61% relataram sentir desconforto estético em relação ao elemento 

acometido.  

 

As lesões envolvendo, principalmente, dentes anteriores podem resultar em efeitos negativos 

na interação social e causar sintomatologia dolorosa, afetando diretamente a autoestima, o 

comportamento e o sucesso pessoal do paciente (SANABE et al., 2009). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir do estudo, observa-se que a prevalência de crianças e adolescentes afetados pelo 

traumatismo dentário é considerável, confirmando se tratar de um problema de saúde pública. 

 

Ainda, o traumatismo dentário não afeta somente as estruturas de suporte e o próprio 

elemento dental, mas também poderá afetar a autoestima, a qualidade de vida. Ou seja, o 

fator psicossocial deve ser observado com a máxima atenção, pois o indivíduo deve ser 

observado regularmente para garantir sua integridade física e mental.  

 

O CD deve estar capacitado a atender o paciente portador do traumatismo, e transmitir 

confiança aos pais, orientando-os e os conscientizado sobre a importância do 

acompanhamento pós-traumático. 

 

Sugere-se a realização de campanhas informativas e programas preventivos dirigidos a 

professores e pais e/ou responsáveis, como opção para aumentar o conhecimento sobre 
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injúrias traumáticas e sobre a importância de procurar atendimento odontológico após sua 

ocorrência. 
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RESUMO 
Objetivou-se avaliar a cobertura de exames de Papanicolau e caracterizar as alterações neles 
encontradas, em 2 equipes de saúde da família em Vitória-ES, em 2011.   Conduziu-se um estudo  
descritivo quantitativo, com revisão dos  exames de  mulheres entre 25 e 64 anos, residentes na área 
da unidade de saúde e realizados em  2011. Os dados foram consolidados em tabelas e analisados, e 
calculada a cobertura. Do total de 1.752 mulheres residentes na área de abrangência das duas equipes, 
a cobertura de realização do exame Papanicolau em 2011 foi de 59,9% e identificaram-se  dois exames 
com lesão de baixo grau (0,57%). Pode ser destacada a baixa adesão ao exame Papanicolau no 
território pesquisado.  Para que a quantidade de exames aumente, campanhas devem ser realizadas, 
com a busca ativa de mulheres por meio de visitas regulares dos agentes comunitários, reuniões na 
comunidade pelas equipes de saúde da família e ações educativas destacando a periodização do 
exame e a sua importância na redução da morbimortalidade por câncer de colo de útero. 
 
Palavras chaves: Saúde da mulher, Papanicolau, Prevenção do câncer de colo uterino.  
 

 
ABSTRACT 
A study was aimed to evaluate the coverage of Papanicolau screenings and characterize the changes 
in two family health teams in Vitoria, ES, between in 2011. A quantitative descriptive study was 
conducted, reviewing exams made with women from 25 to 64 years old, living in the area of the health 
unity, conducted in 2011. The data was compiled into tables, analyzed, and the coverage was 
calculated. From the total of 1752 women living in the catchment area of the two teams, the coverage 
of the performed Pap smear tests in 2011 was 59.9%, and two examinations with low-grade lesions 
(0.57%) were identified. The low coverage of Pap smear tests in the territory researched must be 
highlighted. To increase the amount of exams, campaigns should be carried out with active pursuit for 
women through regular visits of community workers, community meetings organized by the health family 
teams, and educational activities emphasizing the necessity of periodic examination and its importance 
in reducing morbidity and mortality from cervical cancer.  
 
Key words: Women’s health, Papanicolaou test, Cervix neoplasms prevention     
 
 

INTRODUÇÃO  

 

O câncer de colo de útero está associado à infecção Papilomavírus Humano (HPV) e é o 

segundo mais frequente entre as mulheres do mundo, correspondendo a 15% de todos os 

tipos de cânceres femininos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) esta é a quarta 

causa de óbito no sexo feminino no Brasil, sendo que em 2010 foram 4.986 mortes, 

apresentando uma incidência mundial de cerca de 50.000 casos por ano. A maior incidência 

é na América Latina e no Sudeste Asiático, devido à falta de acesso das mulheres ao exame 

colpocitológico. Já na América do Norte, Austrália e Europa a incidência é baixa.1,2 No Brasil, 
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a cobertura de exame Papanicolau em 2012 foi de 40,3%, sendo que no ES e Vitória foi de 

70,7% e 58,2%,  respectivamente, todas abaixo da meta do MS.3 

 

Para o ano de 2030, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que serão 27 milhões 

de casos incidentes de câncer, 17 milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas 

vivas, anualmente, com câncer. No sexo feminino observa-se um predomínio do câncer de 

mama seguido pelo câncer de colo de útero, colón e reto, pulmão e estômago. 1,2 

 

Mulheres com idade de 25 a 64 anos compreendem a faixa etária prioritária do Ministério as 

Saúde (MS) para a realização do exame colpocitológico, apesar de mulheres abaixo de 30 

anos não serem consideradas de  risco de desenvolver o câncer cervical. Dentre os fatores 

de risco para o câncer de colo de útero encontra-se: infecção pelo HPV, baixo nível sócio- 

econômico, multiplicidade de parceiros sexuais, início precoce da vida sexual ativa, 

tabagismo, multiparidade, uso de contraceptivo oral, baixa ingestão de vitamina A e C, história 

de sinusorragia, uso de dispositivo intrauterino (DIU), gravidez, tratamentos hormonais ou 

radioterápicos e sangramentos fora do período menstrual normal. A atividade física regular e 

hábitos alimentares saudáveis atuam como fatores protetores da doença.,4,5,6 

 

O câncer cervical é uma doença de curso lento com fases pré-clínica detectáveis e curáveis, 

por isso este tipo de câncer possui maior potencial de detecção e cura do que outros cânceres. 

Existem dois meios de prevenir o câncer de colo de útero, chamada de prevenção primária e 

secundária. Na primária incluem medidas como uso de camisinha durante as relações 

sexuais, correção das deficiências nutricionais, diminuição da exposição ao tabaco, realização 

do exame citopatológico e a intervenção nos fatores de riscos existentes. A secundária inclui 

a realização da detecção precoce de qualquer lesão do colo uterino antes de se tornarem 

invasivas por meio de citopatologia, histopatologia e colposcopia.  Vale ressaltar que 70% dos 

casos são diagnosticados em estágios tardios, fato que limita a possibilidade de cura.,5,6,7 

 

O método padrão ouro para rastreamento do câncer cervical é o exame de citologia oncótica 

do colo do útero, também conhecido como Papanicolau. As vantagens da citologia são: alta 

eficácia, baixo custo e indolor. Todavia não garante certeza absoluta necessitando de 

confirmação pelo exame histopatológico e colposcopia, pois a taxa de falso negativo é de 

30%, estando relacionada a fatores como coleta do material, fixação e coloração da lâmina, 

leitura do esfregaço e a interpretação errada do exame. A presença de processo inflamatório 

e sangramentos também podem alterar a leitura do esfregaço. A citopatologia tem 

sensibilidade de 70% e de 80% se associada com a colposcopia. No Brasil começou a  ser 

utilizada na década de 1970, porém somente na década de 1980, foi incorporada às ações de 

saúde pública, com a criação do Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher (PAISM), 

que visava aumentar a cobertura das ações preventivas do câncer de colo do útero. 

Posteriormente com a criação Sistema Único de Saúde (SUS), o INCA implantou o projeto 

Viva Mulher com o objetivo de avaliar a eficácia dos programas de prevenção já existentes, 

além de criar estratégias para aumentar a adesão das mulheres aos mesmos. Atualmente são 

realizados no SUS cerca de 12 milhões de exames anualmente.,8,9 

 

A Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) e a 

Sociedade Brasileira de Cancerologia recomendam a execução do exame citológico em todas 
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as mulheres sexualmente ativas independentemente da idade, sendo que o rastreamento em 

mulheres entre 20 a 64 anos reduz a incidência cumulativa de câncer cervical em 91%. Não 

há necessidade de rastreamento nas mulheres que não iniciaram a vida sexual, pois não há 

risco de desenvolver lesões cancerosas. ,5,6,7 

 

Nas neoplasias intraepiteliais cervicais (NIC), também chamadas de lesões pré-neoplásicas, 

observa-se uma desorganização das células epiteliais pavimentosas que revestem o colo 

uterino. Existem várias classificações para as lesões pré-neoplásicas: a OMS divide em 

displasia leve, moderada e acentuada; Richard categoriza em neoplasia intraepitelial cervical 

de grau I, II e III; Bethesda chama de lesão intraepitelial escamosa de leve grau e lesão 

intraepitelial escamosa de alto grau e Papanicolau classe III e IV.,9,10.  

 

A nomenclatura criada por Papanicolau abordava as alterações citológicas, atribuindo a 

seguinte classificação: I ausência de atípia (células normais); II citologia atípica, mas sem 

evidência de malignidade;  III citologia sugestiva, mas não conclusiva, de malignidade;  IV 

citologia fortemente sugestiva de malignidade e a V citologia conclusiva de malignidade.  

Nota-se que não há descrição das alterações histológicas. Com o passar do tempo foram 

surgindo classificações que abrangiam as alterações histológicas, sendo então inserido o 

termo displasia na classificação, identificando as displasias e classificando em leve, moderada 

e severa. Dessa forma a classe III e IV de Papanicolau correlaciona-se com carcinomas 

escamosos in situ. A classe V continuou a indicar carcinoma invasor, dando ênfase às 

alterações celulares, devido à ação HPV, relatando-se a coilocitose. Posteriormente surgiu o 

conceito de Neoplasia intraepitelial cervical (NIC), surgindo o Sistema de Bethesda que é o 

mais atual, incorporando os conceitos e conhecimentos adquiridos que são: diferenciação do 

diagnostico citológico em células escamosas ou glandulares, inclusão de diagnóstico 

citomorfológico sugestivo de infecção pelo HPV, dividindo as lesões intraepiteliais em baixo 

grau (LSIL) e alto grau (HSIL).9,10 

 

Para uma melhor conduta clínica, é importante sempre comparar o resultado do exame 

anterior com o atual. Caso o exame acuse resultado negativo para câncer, se esse for o 

primeiro resultado negativo, a paciente deverá ser orientada a fazer um novo exame 

preventivo daqui a um ano. Se já tem um resultado negativo no ano anterior, deverá fazer o 

exame preventivo daqui a 3 anos. Caso o resultado seja uma alteração do tipo NIC I, esta 

paciente deverá ser orientada a repetir o exame em 6 meses, porém se o resultado for 

alterações do tipo NIC II e NIC III, a conduta a ser seguida é a colposcopia. Na hipótese de 

infecção pelo HPV  é indicado repetir o exame em 6 meses. Quando o resultado apresentar 

amostra insatisfatória, significa que a quantidade de material foi insuficiente para avaliação, 

sendo necessário repetir o mais rápido possível. 9,10 

 

Desconhecer a magnitude desse problema localmente impõe limitações para o planejamento 

das ações de vigilância e controle.  Dessa forma,  a análise crítica de dados epidemiológicos 

gerados nas unidades de saúde contribui para o fortalecimento e redirecionamento das ações 

de saúde púbica, visando o controle do câncer de colo de útero. Esta pesquisa objetivou 

avaliar a cobertura de exames de Papanicolau e caracterizar as alterações nos mesmos, em 

2 equipes de saúde da família em Vitória-ES, em 2011.   
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo é descritivo quantitativo, desenvolvido a partir do registro de exames realizados por  

mulheres na faixa etária entre 25 e 64 anos, em 2011, moradoras na área de abrangência das 

equipes 1 e 2 de uma USF de VITÓRIA-ES. Primeiro realizou-se uma revisão nas Fichas A 

do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), identificando estas mulheres. Em 

seguida, foi feita revisão nos arquivos onde estão armazenados os resultados dos exames 

Papanicolau, buscando registro das alterações presentes nos mesmos.  

 

As variáveis de interesse foram: faixa etária e o resultado do preventivo, nesta última 

consideradas as seguintes classificações: Negativo para neoplasia: que compreende as 

alterações celulares benignas reativas ou reparativas com inflamação; alterações celulares 

benignas reativas ou reparativas , inflamação, metaplasia escamosa; Lesão de Baixo Grau: 

são resultados positivos para NIC I (neoplasia intraepitelial cervical de grau 1) ou infecção 

pelo HPV e Lesão de Alto Grau:com resultados positivos para NIC II (neoplasia intraepitelial 

cervical de grau 2), NIC III (neoplasia intraepitelial de grau 3).10  

 

Os dados obtidos foram armazenados no programa Microsoft EXCEL versão 2007, e 

utilizados para a confecção de tabelas, realização do cálculo de cobertura, posteriormente 

analisados. Para o cálculo da cobertura, utilizou-se a fórmula de cálculo do Pacto Pela Vida, 

do MS11, que tem como objetivo  ampliar a oferta do exame preventivo do câncer do colo do 

útero visando alcançar uma cobertura de 80% da população alvo. O número de mulheres que 

realizaram o exame Papanicolau: 1/3 da população feminina de 25 a 64 anos x 100. 10 

 

Esta pesquisa seguiu as normas éticas preconizadas pela Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) e foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Faculdade Brasileira – MULTIVIX sob nº17/13.  

 

 

RESULTADOS 

 

Identificadas 1.752 mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, moradoras nas áreas de 

abrangência das equipes 1 e 2. Nesse universo encontrou-se uma cobertura do exame 

Papanicolau de 59,9%, correspondente a 350 mulheres que o realizaram em 2011. A média 

de idade foi de 37,6 anos e 43,14% das mulheres se encontravam na faixa etária acima de 40 

anos.  

 

Quanto às alterações, observaram-se  347 casos negativos para neoplasia, que corresponde 

a 99,15% do total de preventivos colhidos. Em 2 exames foram identificadas lesão de baixo 

grau para neoplasia, correspondendo a 0,57% das mulheres. Não houve casos de lesão de 

alto grau para neoplasia e em uma amostra o resultado foi indeterminado (Tabela 1). 
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Tabela 1: Alterações encontradas nos exames Papanicolau das equipes 1 e 2. Unidade Saúde da Família de  
Vitória, ES.  2011 

ALTERAÇÕES Nº Percentual (%) 

Lesão de baixo grau 02 0,57 
Lesão de alto grau 00 - 
Indeterminado 01 0,28 
Negativa para neoplasia 347 99,15 

TOTAL 350 100,00 

 

 

DISCUSSÃO  

 

A cobertura de 59,9% de exames realizados representa uma baixa cobertura segundo 

parâmetros do MS que tem como meta o mínimo de 80% da população feminina de 25 a 64 

anos, de acordo com o Pacto pela Vida11.  Sendo os territórios de saúde em estudo 

pertencentes a uma região de saúde de precárias condições socioeconômicas (67% da 

população percebe até hum salário mínimo e 91% da população até dois salários mínimos)12, 

não é possível ter a hipótese de que talvez estas usuárias tenham realizado o exame em 

serviços da rede particular de saúde.  Também o estudo de Mello et al13 encontrou uma baixa 

cobertura do exame Papanicolau no município do norte do Paraná no período correspondente 

a 2001 a 2006, sendo a população alvo neste estudo de 7.443 mulheres na faixa etária de 25 

a 59 anos. Em 2001, a cobertura foi de 16,2%, representando 1.204 exames realizados, já em 

2006 foram realizados apenas 564 exames atingindo 7,6% da população alvo. Os autores 

justificaram que essa baixa cobertura está relacionada com políticas de saúde insuficiente, 

mas também salientaram a necessidade de maior envolvimento dos profissionais que atuam 

na assistência à saúde da mulher no sentido de proporcionar horários mais flexíveis para os 

exames, evitar filas, respeitar crenças, tabus, mitos e principalmente a privacidade.13 

 

Resultados negativos para neoplasia, semelhante a esta pesquisa foram  encontrados 

também no trabalho de Buffon, Civa e Matos14 que analisaram 11.077 preventivos 

encontrando 97,21% (10769) resultados negativos para neoplasia. Já Mello et al13 estudaram 

6.356 exames, constatando que 98,98% (6291) apresentavam-se sem anormalidades, assim 

como Guimarães et al15  que analisaram  35.220 exames no período de 2001 a 2003, 

encontrando 96,66% (34044) sem alterações. A execução da colpocitologia oncótica do colo 

do útero de forma periódica permite o diagnóstico precoce, favorecendo o tratamento antes 

que a neoplasia cervical maligna se desenvolva, visto que a evolução de uma lesão pré-

neoplásica para uma forma invasiva é relativamente longo. Neste estudo, as 2 mulheres com 

alterações apresentavam idades de  38 e 46 anos.15 

 

 

 Em outro estudo, realizados por Pereira, Pereira e Silva, em Santa Catarina, o total de 

alterações numa amostra de 379.734 colpocitologias oncótica do colo do útero foi de 5,1% 

(19.275 exames), sendo que apenas 0,89% (3.406) destas estavam relacionadas com lesão 

de baixo grau para neoplasia. Eles observaram que a média de idade entre as mulheres com 

alterações de baixo grau foi de 29,7 anos, uma média mais baixa se comparada a outros 

trabalhos, e salientaram que é motivo de preocupação e pode ser reflexo da prematuridade 

da primeira relação sexual das mulheres brasileiras.16  
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Já na pesquisa realizada por Buffon, Civa e Matos14 em Porto Alegre, dos 11.077 resultados 

analisados, 2,79% ( 309) deles tiveram alterações, porém apenas 1,44% (160) com lesões de 

baixo grau. Mello et al13 observaram alterações em 1,02% (65) da sua amostra de 6.356 

exames, sendo que 38,5% das alterações são lesões de baixo grau e a média de idade das 

mulheres que apresentaram alterações foi de 46 anos. Estes autores encontraram, ainda, um 

alto índice de lesão em mulheres com idade inferior a 25 anos e uma maior incidência do 

câncer de colo de útero na faixa etária entre 40 e 60 anos, com pequena porcentagem antes 

dos 30 anos. As mulheres mais jovens são mais vulneráveis aos fatores de risco, por 

apresentarem a zona de transformação do colo localizada na ectocérvice, estando assim 

expostas aos agentes potencialmente associados à neoplasia, tais como: múltiplos parceiros 

sexuais e o não uso dos métodos de barreira para a contracepção e prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis. 13,14,16 

 

 

CONCLUSÃO  

 

A cobertura do exame de citologia cervico vaginal apresentou-se bastante baixa, estando 

aquém do mínimo preconizado pelo MS e revelando um grave problema de saúde pública nos 

territórios de saúde pesquisados. Para que a cobertura encontre-se mais adequada de forma 

a proteger a população de mulheres do câncer de colo de útero, campanhas devem ser 

realizadas, com a busca ativa de mulheres por meio de visitas regulares dos agentes 

comunitários, reuniões na comunidade pelas equipes saúde da família e ações educativas 

destacando a periodização do exame preventivo do câncer ginecológico. 

 

Esta pesquisa objetivou analisar os resultados de exames preventivos em 2 equipes da Saúde 

da Família e teve como limitação a não investigação dos fatores de risco presentes nas 

mulheres submetidas ao exame e os motivos de não adesão daquelas que não realizaram o 

exame, o que dificulta para selecionar as medidas preventivas mais eficazes para estimular a 

adesão ao exame preventivo e combater os fatores de risco mais incidentes na  população 

em estudo. Observa-se que há poucas informações disponíveis na literatura referentes às 

alterações encontradas nos exames preventivos com foco nas áreas de abrangência da 

Estratégia Saúde da Família, o que demonstra a importância deste estudo.  
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RESUMO 
A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humano (HIV) se dá, majoritariamente, pelo sexo 
desprotegido, sendo o uso de preservativos o principal método preventivo. Este estudo teve como 
objetivo identificar a adesão de estudantes de medicina a métodos preventivos, descrever os motivos 
referidos para o não uso daqueles e comparar a adesão dos estudantes do 1º com a do 8º período. O 
estudo foi descritivo quantitativo e teve como cenário uma instituição de ensino superior privado (IES) 
em Vitória, ES. A população foi constituída por alunos de medicina do 1º e do 8º períodos que após 
assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido, responderam a um questionário. Para a 
análise dos dados foram utilizados recursos da estatística descritiva e testes de significância. 
Participaram 69 estudantes, com predomínio de mulheres, heterossexuais e solteiros. Foi observado 
que 50% dos estudantes do 1º período e 48,3% dos estudantes do 8º período não se preveniram nem 
uma vez nas suas três últimas relações sexuais, sendo que o motivo mais referido pelo 1º período foi 
ter parceiro fixo (100%) e os referidos pelo 8º período foram ter parceiro fixo (54,5%) e falta de 
preservativo (18,2%). Foi feita comparação entre os perfis dos grupos não sendo identificada diferença, 
exceto para a variável sexualmente ativo, sendo os estudantes do 8º período mais ativos sexualmente. 
Na comparação entre a adoção de prática preventiva, também não foi encontrada diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos. Este estudo partiu da hipótese que estudantes do 8º 
período de medicina possuem mais conhecimento sobre AIDS do que os do 1º período, e por isto teriam 
maior adesão aos métodos preventivos, o que não foi confirmado. O percentual de estudantes que não 
fazem uso de preservativo é preocupante, por terem parceiro fixo, logo, é necessário que o Ministério 
da Saúde coloque mais foco nessa especificidade nas campanhas educativas.  Importante, ainda, o 
papel da faculdade de medicina como formadora de hábitos de vida para os estudantes e na construção 
de políticas de conscientização voltadas para a comunidade acadêmica. 
 
Palavras-chave: Imunodeficiência, AIDS, relação sexual, métodos preventivos, acadêmicos de 
medicina. 
 
 

ABSTRACT 
The infection by the Human Immunodeficiency Virus (HIV) occurs mainly by unprotected sex, and the 
principal preventive method is the use of condom. This study aimed to identify the adhesion of medical 
school students to preventive methods, to describe the reasons cited for not using them and to compare 
the adhesion of students of the 1st to the 8th semester. The study was quantitative and descriptive and 
has as a scenario a private college in the city of Vitória, ES. The population consisted in medical school 
students from 1st and 8th semesters that, after signing an informed consent, they completed a 
questionnaire. To analyze the data we used descriptive statistical and significance tests. Attended by 
69 students, predominantly women, and unmarried heterosexuals, the research observed that 50% of 
students in 1st semester and 48.3% of students in 8th semester had no preventive methods used in 
their last three sexual intercourses, and the most cited reason for the 1st period was having a stable 
partner (100%) and those for the 8th time were having a stable partner (54.5%) and lack of condom at 
the moment (18.2%). The comparison between the profiles of the groups made did not identify 
differences, except for the sexually active variable, being the students from the 8th more sexually active.  
Comparing the adoption of the preventive practice, also no statistically significant difference was found 
between the groups. This study hypothesized in the beginning that students from 8th semester have 
more knowledge about AIDS than those in the 1st semester, and because of this would have greater 
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adherence to preventive methods, which was not confirmed. The percentage of students who do not 
use condoms because of the reasons cited is something to worry about, and this scenario should have 
more focus on specific educational campaigns from the Health Department. Also is important the role 
of medical school, in the way to help developing better sexual habits and to create sexual 
consciousness.  
 
Keywords: Immunodeficiency, AIDS, sexual intercourse, preventive methods, medical school students. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 1981, a AIDS foi reconhecida pela primeira vez nos Estados Unidos, quando foi relatada 

a infecção por Pneumocystis carinii em 5 homossexuais masculinos e sarcoma de Kaposi 

(SK) em outros 26 homossexuais masculinos. A doença também foi identificada em usuários 

de drogas injetáveis, em receptores de transfusão de sangue e em hemofílicos.(1). O Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) só foi isolado, em um paciente com linfadenopatia, em 1984, 

tornando conhecido o agente etiológico da AIDS. (2) 

 

O HIV está incluído no grupo dos retrovírus citopáticos e não-oncogênicos e para sua 

multiplicação é necessária uma enzima denominada transcriptase reversa. Esta última 

garante a transcrição do RNA viral para uma cópia de DNA, agregando-se ao genoma do 

hospedeiro, sendo os linfócitos T CD4+ as células mais atingidas. (2) 

 

Foram identificados ainda, dois tipos diferentes de HIV, com distinções em estrutura 

molecular, função biológica e patogênese viral, distinguidos pelos números 1 e 2. As 

evidências sugerem que o HIV-2 pode ser menos virulento do que o HIV-1 e causar doença 

em uma pequena parcela de indivíduos e após um período mais prolongado. Embora 

apresentem diferenças, o teste ELISA é capaz de reconhecer infecção pelos dois tipos do 

vírus. (3) 

 

A infecção pelo HIV se dá, em sua maioria, pela prática do sexo desprotegido, porém cabe 

destacar outros meios, como o sangue e o meio materno-fetal. (4) 

 

Dentre os tipos de prevenção, a camisinha figura como método mais seguro e difundido a fim 

de se evitar a transmissão de HIV. Além disso, pode-se destacar a testagem rápida de 

gestantes quando são admitidas na maternidade para o parto. Esse método se mostrou capaz 

de diminuir a infecção perinatal pelo HIV.(5) 

 

Este estudo teve como objetivo identificar a adesão de estudantes de medicina a métodos 

preventivos, descrever os motivos referidos para o não uso dos mesmos e comparar a adesão 

dos estudantes do 1º com a do 8º período. 

 

 

METODOLOGIA 

 

O cenário foi uma IES de Vitória, Espírito Santo e o tipo de estudo foi descritivo quantitativo 

(6). A população estudada foi constituída por estudantes de medicina, sendo critério de 



33 
 

__________________________________________________________________________________ 
Revista ESFERA ACADÊMICA (ISSN 2317-000X), MULTIVIX-Vitória, vol. 6, nº 1, ano 2015 

 
 

inclusão estar matriculado nos períodos 1º e 8º, no primeiro semestre de 2014. Os estudantes 

foram orientados sobre a pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, 

em seguida, responderam a um questionário sem identificação e com devolução em urna 

como forma de garantir o anonimato do participante da pesquisa até para o pesquisador. As 

variáveis de interesse foram: estado civil; período do curso; sexo; orientação sexual; 

sexualmente ativo; uso de preservativo nas últimas três relações sexuais; método preventivo 

utilizado e motivos para a não prevenção.  

 

Foram realizados cálculos de frequência relativa e utilizados os testes de associação Qui-

quadrado e Fisher, utilizando o programa computacional SPSS 20. 

 

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

MULTIVIX. 

 

 

RESULTADOS 

 

Participaram da pesquisa 69 estudantes, sendo 33 do primeiro período e 36 do oitavo período 

representando 100% da população estudada. Houve predomínio do sexo feminino (75,36%). 

Os grupos foram comparados nas variáveis: sexo, orientação sexual, estado civil, 

encontrando-se similaridade entre eles, de forma que estas variáveis não interferiram no 

resultado com p>0,05. Entretanto para a variável sexualmente ativo houve diferença entre os 

grupos, com o 8º período mais ativo sexualmente (Tabela 1). 

 

             Tabela 1 - Caracterização dos participantes da pesquisa 

 VARIÁVEIS 

Períodos 
  

1º  8º 

Frequênci
a 

Porcentage
m 

Frequênci
a 

Porcentage
m 

Significânci
a 

Teste 

Sexo 
Masculino 7 21.2% 10 27.8% 

0.5272 Chi-quadrado 
Feminino 26 78.8% 26 72.2% 

Orientação 
sexual 

Heterossexu
al 

31 96.9% 36 100.0% 

0.4710 Fisher 
Homossexua
l 

1 3.1% 0 0.0% 

Estado Civil 

Solteiro 32 97.0% 32 91.4% 

0.4340 
Razão de 

Verossimilhanç
a 

Casado 1 3.0% 2 5.7% 

Viúvo 0 0.0% 0 0.0% 

Divorciado 0 0.0% 1 2.9% 

Sexualment
e ativo 

Sim 15 45.5% 29 82.9% 
0.0010 Chi-quadrado 

Não 18 54.5% 6 17.1% 
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No que se refere à prática preventiva, também não houve diferença entre os grupos, 

destacando, entretanto, que apenas 53,4% dos alunos do primeiro período e 44,8% dos 

alunos do oitavo período referiram ter se prevenido nas suas três últimas relações sexuais, 

sendo que todos eles usaram preservativo. Quanto aos motivos para a não prevenção referida 

pelos estudantes, todos os do 1º período citaram ter parceiro fixo, enquanto os do 8º período 

citaram ter parceiro fixo (50,0%) e falta de preservativo (21,4%). Os grupos foram comparados 

na variável referente à adoção de prática preventiva nas três últimas relações sexuais, não 

havendo diferença estatisticamente significativa entre eles. Já no que diz respeito ao motivo 

para a não prevenção, houve diferenças entre os grupos, com o 1º período citando mais ter 

parceiro fixo. (Tabela 2). 

 

 

    Tabela 2 – Prática preventiva nas 3 última relações sexuais 

 VARIÁVEIS 

Períodos 
  

1º 8º 

Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem Significância Teste 

Você se 
preveniu 
contra AIDS 
em suas 3 
ultimas 
relações? 

Não 7 46.6% 14 48.3% 

0.5720 
Razão de 

Verossimilhança 

Só em uma 
delas 

0 0.0% 1 3.4% 

Só em duas 
delas 

0 0.0% 1 3.4% 

Nas três 8 53.4% 13 44.8% 

Se você se 
preveniu 
pelo menos 
uma vez, de 
que forma 
você se 
preveniu? 

Preservativo 8 100.0% 13 100.0% 

- 

Não foi possível 
realizar devido 

às caselas 
iguais a zero 

Outros 0 0.0% 0 0.0% 

Se você não 
se preveniu, 
qual motivo 
o levou a 
não se 
prevenir? 

Parceiro 
Fixo 

7 100.0% 7 50.0% 

0.0470 
Razão de 

Verossimilhança 
Falta de 
preservativo 

0 0.0% 3 21.4% 

Outros 0 0.0% 0 0.0% 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa partiu da hipótese de que o conhecimento sobre AIDS favorece a prevenção, 

com o uso de preservativo nas relações sexuais. Considerou, ainda, que estar no 8º período 

representa saber mais sobre a AIDS do que estar no 1º período, tendo em vista o aluno ser 

mais avançado no curso e já ter estudado o conteúdo de disciplinas como Doenças 

Infecciosas e Parasitárias. Entretanto esta hipótese não se confirmou, não sendo possível 

associar conhecimento com prática preventiva, indo ao encontro de pesquisa realizada em 

2006, no Estado de São Paulo(7), com jovens universitários que concluiu que o  informação 

sobre a  transmissão do HIV não garante mudança de comportamento.  
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Outro estudo realizado em 2012, com 60 acadêmicos do 5º ano da Faculdade de Medicina de 

Botucatu, São Paulo, SP(8), também demonstrou que a formação acadêmica não é 

determinante para o comportamento sexual, sendo que estes estudantes indicaram como 

determinante no exercício da sexualidade, o conhecimento adquirido por meio da  mídia, no 

ensino médio, nas relações familiares e sociais.  

 

Também o estudo Vulnerabilidade às DST/AIDS entre estudantes da saúde: estudo 

comparativo entre primeira e última série (9) demonstrou que as experiências vivenciadas por 

estudantes de último ano de medicina e enfermagem no decorrer do curso não melhorou a 

adesão dos discentes ao uso do preservativo.  

 

Esta pesquisa na IES de Vitória encontrou outro resultado similar ao dos estudantes de 

medicina e de enfermagem de último ano da Faculdade de Botucatu (9) que são os motivos 

referidos para o não uso de preservativo, que é a manutenção de relacionamentos estáveis, 

que estabelecem vínculo de confiança entre os pares.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo por não encontrar diferenças na adoção de práticas preventivas contra a AIDS 

entre os estudantes do 1º e 8º período, não conseguiu demonstrar que estudantes de turmas 

mais avançadas se previnem mais contra a AIDS por terem adquirido maior conhecimento e 

experiência com a progressão no curso de medicina. Ainda assim, foi possível demonstrar 

que uma parcela dos estudantes não adere a práticas preventivas, tornando-se grupo de risco, 

precisando de intervenções efetivas. Tendo em vista que o principal motivo relatado para a 

não adoção de prática preventiva foi ter parceiro fixo, é necessário que o Ministério da Saúde 

coloque em foco essa especificidade no desenvolvimento de campanhas educativas.   

Importante neste contexto é o papel da faculdade de medicina como formadora de hábitos de 

vida para os estudantes que amanhã terão de orientar seus pacientes a como se prevenir 

contra a AIDS e na construção de políticas de conscientização a serem aplicadas a toda a 

comunidade acadêmica. 
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RESUMO 
Este artigo tem como proposta mostrar as aplicações da hidráulica e da pneumática, assim como suas 
e vantagens e desvantagens e as principais características, de modo a proporcionar um maior 
conhecimento em seus ramos, e, consequentemente, podendo adotar um método de aplicação mais 
adequado ao projeto do “Corpo Hidráulico”, que por sua vez tem a função de aplicar os conhecimentos 
sobre os Princípios de Pascal e Stevin.  O “Corpo Hidráulico” deve conter um mínimo de cinco 
articulações independentes, as quais, através das seringas com líquido, possam se movimentar 
proporcionando uma realização de um estudo de funcionalidade desse corpo. 
 
Palavras-chave: Hidráulico; Pneumática; Pressão; Força; Fluido. 
 

 
ABSTRACT  
This article aims to show the applications of hydraulics and pneumatics, as well as their advantages and 
disadvantages and the main features, in order to provide greater insight and therefore may adopt a more 
appropriate body to the hydraulic project and its method of application, which turn serves to apply the 
knowledge obtained on Principles of Pascal and Stevin. The hydraulic body must contain a minimum of 
five independent joints, which through the syringe with fluid, can move, providing a study of functionality 
from this body. 
 
Keywords: Hydraulic; Pneumatics; Pressure; Fluid Force. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

“A variação de pressão sofrida em um ponto de um líquido em 

equilíbrio é transmitida integralmente a todos os pontos do 

líquido e às paredes do recipiente onde está contido.” (Lei de 

Pascal) 

 

Devido à rotina exaustiva a qual somos submetidos nos dias atuais, a tecnologia nos auxilia 

de modo a minimizar nossos esforços físicos com o advento de equipamentos facilitadores. 

Tais equipamentos, para que funcionem, são compostos de sistemas, como os hidráulicos e 

pneumáticos (MÁQUINAS HIDRÁULICAS: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE PASCAL).  

 

Os sistemas hidráulicos e pneumáticos são constituídos através de uma aplicação concreta 

dos princípios da mecânica dos fluidos compressíveis e incompressíveis (princípio de Pascal), 

na qual se embasa o desenvolvimento de componentes e circuitos (ENGLER, G. et al.; 2011). 
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Em relação aos fluidos, observa-se que alguns deles podem sofrer pequena variação da 

massa específica mesmo com grandes variações de pressão, sendo chamados assim de 

fluidos incompressíveis, encontrados em estado líquido. Quando não se pode considerar a 

massa específica constante, haja vista os gases, o fluido é denominado compressível 

(ENGLER, G. et al.; 2011). 

 

Os sistemas pneumáticos utilizam ar comprimido, e o fluido é denominado como não viscoso, 

ou seja, não há necessidade de se requerer nenhum esforço para movimentar uma placa em 

relação à outra, independente da velocidade desta placa, sendo necessária a inclusão do 

efeito da compressibilidade (ENGLER, G. et al.; 2011). 

 

Já os sistemas hidráulicos utilizam líquidos como óleos minerais, fluidos a base de água e 

fluidos sintéticos, que são denominados como viscosos e, na maioria das vezes, como 

incompressíveis (ENGLER, G. et al.; 2011). 

 

Vantagens e Desvantagens 

 

 
Tabela 1 – Resumo das vantagens e desvantagens 

 VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

 

 

 

Pneumática 

• Produção com investimento 

relativamente pequeno; 

• Redução dos custos 

operacionais; 

• Fácil manutenção; 

• Facilidade de implantação; 

• Simplicidade de manipulação; 

• Resistente a ambientes hostis. 

• O ar comprimido necessita de uma boa preparação para 

ser utilizado; 

• Velocidades muito baixas são difíceis de serem obtidas 

com o ar comprimido devido a suas propriedades físicas. 

• O ar é um fluido altamente compressível, sendo 

impossível se obter paradas intermediárias e velocidades 

uniformes; 

• O ar se torna um poluidor sonoro quando são utilizadas 

exaustões para a atmosfera. 

 

 

Hidráulica 

 

• Posicionamento preciso; 

• Dissipação favorável de calor; 

• Controle e regulagem; 

• Posição suave e reversa. 

 

• Sensível à sujeira; 

• Perigo resultante da pressão excessiva  

• Dependência da temperatura – pode influenciar na 

viscosidade do fluido; 

• Fator de eficiência desfavorável. 

Fonte: Os autores 

 

 
Tabela 2 – Características de pneumática e hidráulica 

Características Pneumática Hidráulica 

 
Fluido 

- Óleo mineral com ou sem aditivos 
- Fluidos sintéticos 
- Fluidos resistentes ao fogo 
- Água tratada 

- Ar comprimido com 
diferentes graus de pureza 
- Nitrogênio 

Pressão (em aplicações 
convencionais) 

Até 300 kgf./cm²(+/-4400psi) Até 8 kgf./cm²(+/-120psi) 

Características físicas - Baixa Compressão 
- Alta Viscosidade 

- Alta Compressão 
- Baixa Viscosidade 

Segurança em caso de vazamento Alto risco Baixo risco 
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Impacto Ambiental Alto Baixo 

Custo de equipamento na 
aquisição e manutenção 

Alto Baixo 

Precisão de posicionamentos 
intermediários 

Alta Baixa 

Capacidade de força dos 
atuadores 

Ilimitada Até 3 mil kgf. (faixa econômica 
viável) 

Velocidade dos atuadores Baixa Alta 

Transmissão  Limitada e muita lenta Limitada e lenta 

Custo de energia Alto Bem alto 

Rotações Limitado Alto até 500.000 RPM 

Alteração da rotação Simples e preciso Bem simples 

Alteração de torque Simples e preciso Simples 

Fonte: http://compressoresecia.no.comunidades.net 

 

 

APLICAÇÕES DA HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA 

 

A hidráulica e pneumática estão aplicas em diversas áreas, sendo que grande parte de suas 

utilizações podem ser vistas em áreas industriais. As principais aplicações da hidráulica estão 

relacionadas ao conceito físico do trabalho, quando é necessária a multiplicação da força 

exercida em certa atividade. Já as aplicações da pneumática estão relacionadas, 

principalmente, em operações repetitivas, de modo a aumentar o ritmo de trabalho, fazendo 

com que haja aumento da produtividade e redução de custo (HIDROPNEUMÁTICA: 

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES). Abaixo seguem alguns exemplos dessas aplicações: 

 

 
Tabela 3 – Aplicações da pneumática e da hidráulica 

 Pneumática Hidráulica 

 

 

 

Aplicações 

- Freio a Ar; 

-Máquinas de embalagens; 

-Cabine de jateamento; 

-Pistola para pintura; 

-Grampeador Pneumático; 

_Válvulas de acionamento 

pneumático; 

-Retro escavadeira; 

-Bombas; 

-Prensa Hidráulica; 

- Calandra Hidráulica; 

-Dobradeira Hidráulica; 

- Munck de caminhão; 

-Macaco hidráulico; 

-Elevador hidráulico; 

Fonte: Os autores 

 

 

O objetivo desse estudo foi projetar e construir um “corpo hidráulico” que contenha um mínimo 

de cinco articulações independentes que se movimentem sem perda de velocidade e força, 

sendo as articulações independentes umas das outras, bem como demonstrar a 

funcionalidade do sistema, aplicando os conceitos do Princípio de Pascal e Stevin. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Mediante o uso de materiais de baixo custo como seringas, pedaço de madeira, tubulação de 

PVC, facilmente foi desenvolvido o corpo hidráulico. 

O quadro abaixo apresenta a Planilha de Custos do Projeto de Construção do Corpo 

Hidráulico. 

 

 
Tabela 4 – Planilha de custos 

 
Especificação 
 

 
Quantidade 

 
Tipo 

 
Valor unitário 

 
Valor total 

 
Cano PVC 1/2" x 10 cm 

 
1 Unid -- -- 

Seringas 
 

10 
 

Und R$ 1,00 R$ 10,00 

 
Mangueira plástica de 5 mm 

1 m R$ 5,00 R$ 5,00 

Arame (sucata) 0,5 m   

 
Base de Aço Carbono 

(sucata) 
1 Und -- -- 

Madeira (sucata) 
 

7 
 

Und 1,20 8,40 

Total R$ 23,40 

Unid. = unidade;  m = metro; cm = centímetro; mm = milímetro  
Fonte: Os autores 

 

 

Apesar do valor total, R$ 23,40, ressalta-se que o custo do projeto foi apenas com as seringas, 

sendo que as ferramentas utilizadas na montagem/construção são fáceis de serem 

encontradas nas residências e podem ser facilmente substituídas por outras de igual 

funcionalidade. Há que se acrescentar que os materiais utilizados foram doados ao grupo. 

A montagem do corpo hidráulico foi dividida em etapas de modo que otimizasse o tempo e 

visando sempre à economia de materiais. Ao todo foram 6 etapas que serão descritas abaixo: 

 

1° etapa: Com o material necessário, foram cortadas peças de madeira para o corpo e para 

os braços, o corpo tendo as dimensões de 150 mm x 100 mm x 50 mm, os braços e antebraço 

com 100 mm e 60 mm; 

 

2° etapa: Cortar as peças e medi-las cada uma a fim de fazer as furações para as articulações; 

 

3° etapa: Montou – se o conjunto “mastro x corpo x antebraço x braço”; em cada furo foi 

utilizado parafuso com porcas para da sustentação às articulações; 

 

4° etapa: A primeira seringa foi fixada no pé do mastro para articulação o corpo, a segunda e 

terceira foi fixada na parte interna do corpo com o bico para baixo para mover os antebraços, 

a quarta e quinta foi fixada no antebraço para mover os braços; 
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5° etapa: Foi colocado um suporte na parte superior do corpo, para servir de adaptador para 

um Tablet;  

 

6° etapa: Por último, foi encaixado o mastro na barra de aço da base. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As figuras de 1 a 4 abaixo, apresentam as etapas da montagem do corpo hidráulico. 

 

 

                           
   Figura 1: Montagem do braço hidráulico,                                    Figura 2: Base de aço carbono A36 

    com o arame e a seringa para mobilidade  

 

                          
  Figura 3: Detalhe interno das seringas                                        Figura 4: Seringa na base de aço para 

       rotacionar o corpo  
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Já as figuras de 5 a 7 abaixo, apresentam o perfeito funcionamento do corpo hidráulico. 

 

 

  
Figura 5: Término da montagem do corpo  

hidráulico com suporte para pequeno monitor. 

      Figura 6: Teste das articulações. 

 

 

 

 

 
Figura 7: Funcionamento do corpo hidráulico. 

 

 

O Projeto do “Corpo Hidráulico” conteve várias avaliações antes de ser finalizado, mas um 

principal teste foi decisivo para atender o objetivo proposto. No teste foi verificado que a 

utilização da mangueira de silicone (modelo de aquário conforme a foto na figura 7) 

apresentou menor perda de pressão, comparada com a mangueira de látex (utilizada em 

laboratórios). Entretanto, o grupo optou em utilizar a de látex, devido a sua flexibilidade, de tal 

modo podendo moldar no corpo do robô tendo o melhor aproveitamento de espaço. Em 

consideração à perda de pressão que a mangueira de látex tem, comparada com a de silicone, 
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foi corrigido utilizado diâmetros maiores nas seringas de operação, e menores nas afixadas 

no corpo. 

 

Nos braços hidráulicos, foram afixadas duas seringas de 5 ml, e na parte de operação foram 

instaladas duas de 10 ml, para a movimentação do antebraço. Na parte interna do corpo, 

foram afixadas duas seringas de 10 ml para a movimentação do braço, utilizando arames 

como fonte de ligação entre as seringas e os braços, conforme na figura 3. E na parte de 

controle operacional, foram utilizadas duas seringas de 20 ml para alimentar as duas de 10 

ml presentes na parte interna do corpo. 

 

Na base do “Corpo Hidráulico” foi afixada uma seringa de 20 ml com um parafuso conectado 

ao corpo do robô, que, quando acionada por outra seringa de 20 ml, proporcionava um 

movimento de rotação de aproximadamente 90°. 

 

Foram testados, neste experimento, tanto o sistema hidráulico quanto o pneumático para a 

execução do projeto. A partir dos testes, observamos que o sistema hidráulico melhor satisfez 

as necessidades do projeto, uma vez que não houve perda considerável de pressão e 

velocidade, o que ocorreu na pneumática, pela compressão do fluido. 

 

Através do sistema escolhido o movimento do corpo ocorreu de maneira mais rápida e fluida, 

diferente dos resultados apresentados pelo sistema pneumático, que, com o tempo perdeu 

velocidade e pressão.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com o experimento realizado, foi possível concluir que a hidráulica e a pneumática 

são tecnologias associadas com geração, controle e transmissão de potência utilizando 

fluidos pressurizados. 

 

Dos resultados obtidos do experimento realizado neste artigo foi possível concluir que a 

hidráulica e suas características melhor atendem os objetivos proposto no projeto. No 

experimento observou-se que o comportamento do fluido hidráulico nas mangueiras tinha 

maior eficiência devido a haver menor perda de pressão, assim não comprometendo com os 

seus movimentos do “corpo”.  

 

A mangueira de látex que foi escolhida como material para transportar o fluido entre as 

seringas, comparada com a outra analisada, possui uma maior perda de pressão, já que a 

mesma, por ser um material flexível, dilata quando o líquido é pressionado. Porém, essa perda 

de pressão foi corrigida ao colocar as seringas de operação sendo maiores que as fixadas no 

corpo.  

 

Assim o sistema projetado e construído atendeu o proposto, sendo capaz de ter cinco 

articulações sendo operadas independentemente uma das outras e tendo o mínimo de perda 

de pressão possível. 
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RESUMO 
O concreto protendido vem ganhando grande espaço na construção civil por conta da necessidade de 
vencer vãos livres de grandes dimensões, com elementos de alturas e espessuras cada vez menores, 
tendo sempre em vista a otimização de recursos. O desenvolvimento da tecnologia da protensão 
certamente constitui-se em uma das mais importantes melhorias no campo da engenharia estrutural. É 
notório seu efeito sobre a economia, o comportamento estrutural e os aspectos técnicos de uma 
solução em concreto. O artifício da protensão consiste em introduzir esforços prévios na peça de 
concreto, que reduzem ou anulam as tensões de tração provocadas pelas solicitações em serviços. O 
dimensionamento e o detalhamento do concreto protendido é um processo interativo demandando 
muito trabalho rotineiro da engenharia. Programas computacionais para o projeto de elementos 
estruturais de concreto protendido ainda são poucos. Neste trabalho foi implementado, com o auxílio 
do software MATHCAD, algoritmos que permitem realizar o pré-dimensionamento de elementos 
estruturais executados em concreto protendido baseando-se em bibliografias já consagradas como 
também comparando com os programas comerciais tradicionais, tais como TQS, CYPECAD, 
EBERICK. Conseguiu-se demonstrar através do programa computacional o traçado do cabo calculando 
o esforço em cada seção da viga já descontadas as perdas imediatas de atrito e encunhamento. 
 
Palavras-chave: Lajes. Protensão. Programação, Traçado cabos 
 
 
ABSTRACT 
The prestressed concrete has gained great space in civil construction due to the need to overcome large 
spans, with elements of heights and increasingly smaller thicknesses, always considering the 
optimization of resources. The development of the prestressing technology certainly constitutes one of 
the most important improvements in the field of structural engineering. It is notorious its effect on the 
economy, the structural behavior and the technical aspects of a concrete solution. The artifice of 
prestressed concrete is to introduce previous efforts in the piece of concrete, which reduce or override 
the traction stresses caused by requests for services. The dimensioning and detailing of prestressed 
concrete is an interactive process requiring much routine work of engineering. Computer programs for 
designing prestressed concrete structural elements are still few. This work was implemented with the 
help of the MATHCAD software, algorithms that allow to perform the pre-design of structural elements 
executed in prestressed concrete based on already established bibliographies as well as compared to 
traditional commercial software, such as TQS, CYPECAD, EBERICK . It was possible to demonstrate 
through computational program the layout of the cable by calculating the stress in each section of the 
beam already discounted the immediate losses friction and wedging.  
 
Keywords: Flat slab, prestress, programming, cable design 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o passar dos anos, a construção civil vem aprimorando cada vez mais seus métodos 

construtivos, e aplicando em diversos edifícios comercias e residenciais em construção no 

Brasil. Nos últimos anos, a utilização da protensão como solução estrutural para lajes e vigas 

de edifícios residenciais, comerciais e em estruturas de grande porte como pontes, viadutos, 

silos, tanques, reservatórios, torres eólicas de concreto e vigas de grandes vãos têm crescido 

consideravelmente em ambiente regional e nacional. 

 

O concreto protendido vem ganhando grande espaço na construção civil por conta da 

necessidade de vencer vãos livres de grandes dimensões, com elementos de alturas e 

espessuras cada vez menores, tendo sempre em vista a otimização de recursos. 

 

A protensão envolve a aplicação de grandes forças de forma concentrada em estruturas, e 

deve ser executada por equipe especializada. A mão de obra envolvida requer um grau 

razoável de treinamento e qualificação, bem como as especificações de projeto devem ser 

rigorosamente executadas. 

 

O projeto de uma viga de concreto protendido consiste de uma extensa sequência de passos 

com elevada demanda de tempo. Além disso, o projeto é um processo iterativo, pois 

dificilmente se encontrará a melhor solução na primeira tentativa. Se esta tarefa tiver que ser 

desenvolvida manualmente ou com o auxílio de ferramentas computacionais parciais 

(programas para determinadas etapas), possivelmente levará a uma abreviação do trabalho 

antes de se encontrar a solução ideal. 

 

Existe uma carência de programas computacionais para projeto de estruturas de concreto 

protendido, o que tem contribuído para a não utilização desta técnica em benefício da 

utilização do concreto armado que dispõe de inúmeros programas computacionais, 

largamente comercializados no mercado. 

 

Os programas computacionais comerciais, além do considerável preço que possuem, são 

programas fechados, ou seja, não permitem acesso ao código do programa, aos 

procedimentos do programa e especialmente à teoria envolvida no seu desenvolvimento. 

Simplificações podem ter sido introduzidas na elaboração do programa, e estas são impostas, 

imutáveis e sobremaneira desconhecidas. 

 

Com o aperfeiçoamento dos materiais e acessórios que são utilizados na confecção das peças 

de concreto protendido, dos equipamentos necessários que se tornam cada vez menores e 

menos dispendiosos, o concreto protendido vem experimentando, nestes últimos tempos, 

significativos impulsos na sua utilização. 

 

Uma das razões pelas quais o concreto protendido não é largamente utilizado é de ordem 

tecnológica, ou seja, carência de ferramentas e profissionais de projeto e execução envolvidos 

com esta técnica. Daí decorre a ideia central do presente trabalho, qual seja, a de contribuir 

para o desenvolvimento de um programa computacional para o projeto de vigas simplesmente 

apoiadas de concreto protendido, pós-tracionadas. 
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Nobréga (2001) implementou a metodologia de KIRSCH (1973) melhorada, baseado em 

HOROWITZ (1992), desenvolvendo um novo conceito de “fuso de passagem”, de grande valia 

para o projetista, fornecendo automaticamente o valor ótimo da força de protensão assim 

como da elevação correspondente do cabo resultante, permitindo uma melhor avaliação da 

cablagem resultante. 

 

Segundo NÓBREGA 2001, KIRSCH 1973, desenvolveu-se uma metodologia para otimizar a 

força de protensão e a configuração do cabo resultante em uma viga contínua de seção 

transversal conhecida, na forma de programação linear. A estrutura é submetida a múltiplas 

condições de carregamentos e suas restrições são relacionadas ao comportamento estrutural 

e a configuração do cabo resultante. Tal formulação é bastante apropriada para pré-

dimensionamento, porém seus resultados são fracos no que diz respeito à elevação dos 

cabos, pois não lembra o traçado do mesmo. 

 

A proposta da pesquisa se baseia em criar com auxílio de softwares acadêmicos (Mathcad) 

um programa computacional que fará pré-dimensionamento da estrutura, apresentando 

resultados dos cálculos das tensões que ocorrem nos cabos de protensão utilizados no 

sistema das lajes protendidas, os quais atualmente encontramos somente em programas 

comerciais com tais aplicações. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Definição da geometria dos cabos 

Segundo NÓBREGA (2001) dividimos a viga em um número “i” de trechos, de tal forma em 

que cada trecho fique composto de três subtrechos: parabólico 01, reto e parabólico 02. 

Governados das seguintes equações: 

Parabólico 01  11

2

1)( cxbxaxg   

       Reto            zxmxh )(  

Parabólico 02  22

2

2)( cxbxaxk   

Gerando um total de 09 (nove) incógnitas: a1, b1, c1, a2, b2, c2, m, y2, y3  

Figura 1 – Sub trechos para o traçado do cabo (NÓBREGA 2001, pg 31) 

Para garantir a continuidade dos trechos, foram desenvolvidas 09 (nove) equações de 

compatibilidade aos pontos extremos dos subtrechos, de modo a possuírem a mesma 

ordenada e mesma tangente. 
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 11)( yxg   111

2

111 cxbxay   

   22 )( yxg   121

2

212 cxbxay   

   33)( yxk   232

2

323 cxbxay   

   44 )( yxk   242

2

424 cxbxay   

   0
)( 1 

dx

xg
d  02 111  bxa   

   m
dx

xg
d 

)( 2
 mbxa  1212  

   m
dx

xk
d 

)( 3
 mbxa  2322  

   0
)( 4 

dx

xk
d  02 242  bxa  

   )()()( 2233 xhxxmxh   2233 )( yxxmy   

 

 

Resolvidas as equações de compatibilidade, conhecemos, assim, as funções dos subtrechos 

(parabólico 01, reto e parabólico 02) dos possíveis trechos. Assim conseguimos montar a 

função geral para o traçado do cabo F(x) respeitando os domínios de cada subtrecho. 

 

Perdas 

As perdas imediatas são as que ocorrem na ocasião da protensão. Aqui se enquadram três 

tipos de perdas: as perdas por atrito entre a armadura e a bainha, as perdas por deslizamento 

da armadura na ancoragem e acomodação da ancoragem e as perdas por encurtamento 

imediato do concreto.      

 

As perdas progressivas processam-se num período de vários anos e dependem das 

propriedades dos materiais que compõem a estrutura. Aqui se enquadram também três tipos 

de perdas: as perdas por fluência do concreto (deformação lenta, creep), as perdas por 

retração do concreto (shrinkage) e as perdas por relaxação do aço de protensão. Como as 

perdas progressivas são influenciadas pelas condições ambientais da obra, a sua avaliação 

não é muito precisa.   

 

Perdas por atrito  

Para cabos com trechos parabólicos e retilíneos, as perdas por atrito, são dadas pela 

equação: 

 

 

𝑃(𝑥) = 𝑃0. 𝑒−𝑆(𝑥) 
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Perdas por atrito

Comprimento “s” 

Po

P(s)
Perdas por atrito

Comprimento “s” 

Po

P(s)

Onde: 𝑆(𝑥) =  𝜇. 𝛼(𝑥) + 𝑘. 𝑥 

 

Essas equações dão origem a diagramas retilíneos de variação de P(x), em cada trecho. 

 

A NBR 6118 indica valores recomendáveis, na falta de dados experimentais, para os 

coeficientes µ entre 0.05 e 0.50, e para k o valor de 0.01xµ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Esforço no cabo na seção s (NÓBREGA 2001, pg. 34). 

 

 

 

 

 

 

Perda por acomodação da ancoragem 

Segundo a NBR, estas perdas devem ser determinadas experimentalmente ou adotados os 

valores indicados pelos fabricantes dos dispositivos de ancoragem. As perdas máximas por 

acomodação na ancoragem situam-se na faixa de 3 mm a 10 mm, de acordo com o 

equipamento utilizado. As perdas por acomodação da ancoragem introduzem uma diminuição 

das deformações das armaduras, usualmente denominada de afrouxamento. Essas perdas 

se desenvolvem ao longo de uma zona de propagação que, em alguns casos, pode atingir a 

ancoragem oposta.  

 
Figura 3 – Esquema de variação de tensões no cabo na saída antes e depois da acomodação da ancoragem 

(NÓBREGA 2011, pg. 38). 
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RESULTADOS 

 

Software desenvolvido 

O programa solicita todos os dados necessários ao processamento do procedimento 

implementado. São dados referentes ao posicionamento do cabo e de suas propriedades 

(módulo de elasticidade, área do aço, esforço do cabo, valor do deslizamento da ancoragem, 

etc.). Em seguida, o programa resolve um sistema linear de nove equações, obtendo os 

parâmetros dos subtrechos, os quais permitem montar a função do traçado do cabo. De posse 

do traçado, calculam-se as perdas por atrito e, depois, as perdas por deslizamento da 

ancoragem (encunhamento), obtendo uma função do esforço no cabo após estas perdas. 
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O fluxograma a seguir mostra o desenvolvimento do software. 

Figura 4 – Fluxograma do programa. 

 

 

ENTRE DADOS DO CABO: 
 

MATRIZ DE FORMAÇÃO 
PROPRIEDADES DO CABO 

INÍCIO 

RESOLUÇÃO DO SISTEMA 

LINEAR 

OBTENÇÃO DOS PARÂMETROS DAS 

FUNÇÕES DOS SUBTRECHOS 

FORMAÇÃO DA FUNÇÃO DO TRAÇADO DO 

CABO F(x) 

FORMAÇÃO DA FUNÇÃO DE INCLINAÇÕES 

DO CABO (x) 

MONTAGEM DA FUNÇÃO (x) DA SOMA DOS 

ANGULOS DOS DESVIOS VERTICAIS 

CÁLCULO DA PERDA POR 

ATRITO 

CÁLCULO DA PERDA POR 

ACOMODAÇÃO DA ANCORAGEM 

OBTENÇÃO DA FUNÇÃO P(x), DO ESFORÇO DO 

CABO APÓS AS PERDAS IMEDIATAS 
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DISCUSSÃO 

 

Descrição do Programa 

Para o traçado do cabo, é fornecido ao programa uma matriz com cinco colunas, em que as 

três primeiras representam cada subtrecho s1, s2 e s3 e as duas colunas restantes, as 

ordenadas inicial e final definidas por y1 e y4, respectivamente. O número de linhas da matriz 

é definido pelo número de trechos que o cabo possui ao longo de toda a viga. 

                                           Tamanho dos trechos                            Ordenadas 

 

             Ci=            Parabólico         Reto            Parabólico          Inicial          Final                  

 

Figura 5 – Exemplo de entrada da matriz de dados para traçado do cabo. 

 

A partir de então se obtém, facilmente, a função geral para o traçado do cabo F(x) de acordo 

com a metodologia utilizada na definição da geometria do cabo. 

Figura 6 – Traçado do cabo de protensão 

 

Depois de lançados todos os parâmetros de entrada, o software ilustra o diagrama de esforço 

de um cabo (com ancoragem ativa-ativa) ao longo de toda a extensão da viga, assim como o 

gráfico combatendo os momentos isostáticos gerado pela viga. 

  1 2 3 4 5 

1 0 1,5 2 0,3 0,04 

2 1,5 1 1 0,04 0,56 

3 2 0,5 1,5 0,56 0,04 

4 1,5 0,5 2 0,04 0,56 

5 1 1 1,5 0,56 0,04 

6 2 1,5 0 0,04 0,3 

Nº de cabos 

Trechos 
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Figura 7 – Gráfico do esforço de protensão do cabo. 

 

 

 

Figura 8 – Gráfico do momento isostático. 

 

 

 

 

 

 



54 
 

__________________________________________________________________________________ 
Revista ESFERA ACADÊMICA (ISSN 2317-000X), MULTIVIX-Vitória, vol. 6, nº 1, ano 2015 

 
 

CONCLUSÃO 
 
A pesquisa cientifica foi um grande desafio devido ao fato do tema “Cálculo de Estruturas 
Protendidas” não fazer parte da grade curricular. Contudo, conseguimos demonstrar por meio 
do programa computacional o traçado do cabo, calculando os esforços em cada seção da viga 
já descontadas as perdas imediatas (atrito e encunhamento). 
 

Como o programa ainda não foi completamente desenvolvido, serão necessários novos 

estudos e incentivo a alunos para continuar a pesquisa, o próximo passo será o pré-

dimensionamento de uma estrutura com os carregamentos reais apresentando resultados de 

cálculo da tensão que ocorre nos cabos de protensão utilizados no sistema de lajes 

protendidas, os quais atualmente só encontramos em programas comerciais tais aplicações.  
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RESUMO  
Em relação ao Gerenciamento de Recursos Hídricos, o estudo da modelagem matemática para 
dispersão de poluentes se faz necessário. Neste estudo foram testados os modelos do 
STREETER&PHELPS, AD’ÁGUA 2.0 e QUAL-UFMG no Rio Santa Maria da Vitória, ES, com objetivo 
de avaliarem a capacidade de autodepuração do rio Santa Maria da Vitória. Os dados obtidos apontam 
para a eficiência do Modelo QUAL-UFMG  tanto pela qualidade dos dados quanto pelo maior número 
de parâmetros modelados. Porém, o modelo STREETER&PHELPS pela simplicidade apresenta uma 
forma alternativa de análise rápida, juntamente com o programa computacional AD’ÁGUA 2.0 que 
utiliza as mesmas fórmulas. 
 
Palavras-chave: Modelagem, Dispersão de Poluentes, Recursos Hídricos. 

 
 
ABSTRACT 
About the management of hidric resources the mathematics modeling study for dispersion of pollutants 
if does necessary. In this study was tested the models of STREETER&PHELPS, AD 2.0 and QUAL-
UFMG along the river Santa Maria, ES, with the finality of evaluate the capacity of auto-depuration in 
Santa Maria da Vitória river. The atributes found indicate for efficiency of the model QUAL-UFMG in the 
quality of the data and for the huge number of parameters modeling. So, the model 
STREETER&PHELPS for their simplicity when presents a alternative form for make fast analises with 
computer program AD'ÁGUA 2.0. This program use the same formula. 
 
Key-words: Modeling, Dispersion of Pollutants, Water Resources. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Devido aos problemas surgidos com os impactos ambientais gerados pelas ações antrópicas 

sobre o meio em que vivemos, a presente pesquisa vem ao encontro dos anseios da 

sociedade contemporânea. Questões sobre como reduzir, como reciclar e como reaproveitar 

são temas corriqueiros em empresas, escolas e instituições públicas. Ações voltadas para 

esse desenvolvimento sustentável têm sido alvo de debates, fóruns e políticas públicas. 

Nesse sentido, as preocupações com os recursos hídricos disponíveis e sua forma de 

gerenciamento tornam-se necessárias, devido ao cenário que se apresenta. 

 

A qualidade da água é determinada pelo uso e a ocupação do solo de uma bacia hidrográfica, 

diante desse fato vários estudos têm sido desenvolvidos objetivando um conhecimento maior 

sobre as contribuições de efluentes lançados, de afluentes, bem como, a capacidade de 

autodepuração de cursos de água. Assim, a presente pesquisa buscou por meio de modelos 

matemáticos e computacionais avaliarem a capacidade de autodepuração do rio Santa Maria 
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da Vitória utilizando os modelos STREETER e PHELPS, AD’ÁGUA 2.0 e QUAL-UFMG, os 

quais foram calibrados e modelados para a região em estudo.  

 

O objetivo geral da pesquisa foi avaliar a capacidade de autodepuração do rio Santa Maria da 

Vitória, por meio de modelos matemáticos e computacionais de dispersão de poluentes. Para 

alcançar este objetivo foram traçados objetivos específicos para nortear o estudo, sendo: 

utilizar dados secundários obtidos por meio convênio/parceria com ANA e IEMA referentes à 

caracterização qualitativa e quantitativa do rio; aplicar, testar, avaliar e calibrar o modelo, 

dentre os estudados (STREETER&PHELPS, AD’ÁGUA 2.0 e QUAL-UFMG), que mais se 

adequa à realidade local; e compartilhar a experiência adquirida e apresentar o modelo que 

mais se adequa à região hidrográfica estudada. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de Estudo 

O objeto deste estudo é o Rio Santa Maria da Vitória, Espírito Santo, limítrofe ao norte com 

as bacias hidrográficas dos Rios Doce e Reis Magos e ao sul com a Bacia do Rio Jucu (figura 

1), de domínio estadual e, segundo IEMA, com área de drenagem de 1.844km². 

 

 

 
Figura 1: Detalhe da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória. 

Fonte: IEMA. 
 
 

A população que é diretamente ou indiretamente afetada devido a práticas nocivas ou não ao 

meio ambiente na referida Bacia Hidrográfica segundo o Censo de 2010 é de 

aproximadamente 768.656 pessoas. 
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Nas visitas técnicas realizadas para conhecimento da realidade local, pôde-se observar a 

pouca atuação do poder público na fiscalização de lançamentos de esgotos domésticos in 

natura, construções irregulares na calha de enchente do rio, resíduos sólidos provenientes de 

atividades diversas, desmatamento de matas ciliares, e criação de animais (em especial a 

pecuária) às margens do rio, além da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) em situação 

caótica apresentando sinais de abandono.  

 

As condições climáticas (insolação elevada, ausência de chuva e ventilação adequada), 

características de países de clima tropical, semelhante ao do Brasil, interferem na qualidade 

e quantidade da água disponível no leito dos rios. Assim, na área estudada a média de número 

de dias chuvosos anuais é de 142; sendo que os meses de outubro a abril apresentam 

maiores índices pluviométricos em detrimento aos demais meses; e a média da precipitação 

acumulada é 1380 mm anuais. A figura 2 caracteriza a distribuição temporal da precipitação 

e média mensal de dias chuvosos.  

 

 

 

 
Figura 2: Gráfico de média mensal da precipitação e 
de dias chuvosos no período de 1976 a 2012, no 
Município de Vitória/ES. 
Fonte: INCAPER. 

Figura 3: Pontos amostrados para testes de IQA e 
seus respectivos valores. 
 

 

 

Nesta pesquisa não foi calculado o Índice de Qualidade de Água (IQA) tendo em vista que o 

IEMA os fornece de forma suficiente para o estudo em questão. Portanto, segundo o IEMA, o 

índice de qualidade de água IQA, na Bacia do Rio Santa Maria da Vitória e os resultados da 

média calculada entre os anos de 1998 e 2002 demonstraram predominância de qualidade 

Boa (faixa entre 52 - 79) em 9 pontos de monitoramento; 3 pontos apresentam valores com 

predominância de qualidade Aceitável (faixa entre 37 - 51); e 2 pontos apresentam valores 

com predominância de qualidade Péssima (faixa entre 0 - 19), conforme a análise da figura 3. 

 

Tabulações e análises estatísticas dos dados obtidos 

No presente estudo, desenvolvido por meio do convênio nº 003/2013 com a FAPES, foram 

utilizados dados secundários produzidos pela ANA (por meio do programa hidroweb) e IEMA 

(por meio do protocolo 1267/14 - SUAPA, e documento de resposta nº 004/2014 da Gerencia 

de Recursos Hídricos). 

 

Os dados foram analisados com método simples estatístico (média e desvio padrão) cujo 

objetivo era conhecer o quanto varia um resultado em relação a sua média. O estudo 
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estatístico é importante porque todas as medições possuem erros associados (operadores, 

métodos, equipamentos, dentre outros); então calcular o desvio padrão serve para indicar se 

a variação está dentro de um padrão ou não. 

 

Os recursos utilizados para análise dos dados foram programas computacionais de uso 

corriqueiro, como o software EXCEL e ACESS. Os dados básicos exigidos nas análises são: 

Oxigênio dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), Nitrogênio (N) e frações, 

Fósforo (P) e frações, Temperatura, Coliformes, Vazão, Velocidade e Profundidade, além dos 

coeficientes intrínsecos aos modelos. 

 

Conforme o estudo hidrológico da Bacia Hidrográfica os dados foram divididos em dois 

períodos distintos, o primeiro: seco, caracterizado como um período com baixos índices 

pluviométricos, compreendido entre os meses de outubro a abril e o segundo, chuvoso como 

período com altos índices pluviométricos, compreendido entre maio a setembro.  

Após os estudos dos dados, mapeamento e tabulação dos dados, a última etapa consistiu na 

escolha, propriamente dita, do trecho a ser estudado. O ponto a montante escolhido foi o 

número 1 e 2 (quadro 1), sendo a distância entre o ponto de montante e o local de deságue 

na área de manguezal de 37,71 km (adotado o número 40km para efeito de cálculo). 

 

Para a inserção dos dados nos modelos propostos, esses foram selecionados com base na 

disponibilidade e na qualidade de consistência que apresentavam. Sendo assim, o quadro 1 

apresenta os pontos escolhidos, bem como as coordenadas e o tipo de dados utilizado.  
 

 

Quadro 1: Pontos escolhidos de monitoramento do Rio Santa Maria da Vitória. 

Nº 
Código 
IEMA 

Nome Responsável Latitude Longitude Dados 
Área de 

drenagem 
(km²) 

5 57125000 
Garganta do 
Funil Jusante 

IEMA 
(SMV1C007) 

20:5:40 40:32:21 Qualidade 991 

6 57120000 
Cachoeira 
Suíça 

ANA 20:4:58 40:34:34 

Cota 
Resumo 
descarga 
Vazões 

832 

 

 

A tabela 1 abaixo apresenta os dados compilados separados em períodos hidrológicos 

distintos. 

 

            Tabela 1: Dados quali-quantitativos dos pontos de amostragem. 

Parâmetro Período Seco Período Chuvoso 

DBO (mgO2/L) 1,822 3,075 

P total (mg/L) 0,046 0,073 

N total (mg/L) 0,828 1,467 

OD (mgO2/L) 8,746 8,073 

Tempágua (ºC) 20,831 23,400 

pH 7,247 7,287 
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Colif. (NMP/100mL) 2.573,846 4.014,364 

IQA 75,231 67,909 

Vazão (m³/s) 8,06 20,61 

Velocidade média (m/s) 0,27 0,37 

     Fonte: ANA, IEMA. 

 

 

Os dados tabelados na literatura (VON SPERLING, 1995 e 2007) não traduzem a realidade 

na totalidade; foram então escolhidos valores médios para rios com velocidade intermediária, 

estes valores foram considerados com base em visitas técnicas realizadas. A tabela 2 abaixo 

apresenta o resumo dos coeficientes desoxinagenação (K1), decomposição (Kd), 

sedimentação (Ks), reaeração (K2) e decaimento de coliformes (Kb) adotados e os corrigidos 

para o período seco e chuvoso, vale acrescentar que para a correção conforme a temperatura 

foi utilizada a seguinte fórmula: Klocal = K20ºC .θ(T-20). 

 

 

Tabela 2: Resumo dos valores dos coeficientes K1, Kd, Kse K2. 

Coeficientes 
Período seco Período chuvoso 

adotado (d-¹) corrigido(d-¹) adotado (d-¹) corrigido(d-¹) 

K1 0,38 0,48 0,46 0,54 

Kd 0,46 0,54 0,50 0,58 

Ks 0,15 0,15 0,15 0,16 

K2 0,70 0,82 1,00 1,08 

Kb 1,00 1,26 1,00 1,26 

 

 

É importante salientar que, apesar da temperatura alterar os valores de K1 e Kd, o valor da 

demanda de DBO última não se altera, apenas é atingido mais rapidamente.  

Com relação aos parâmetros Nitrogênio e Fósforo e suas respectivas frações que atuam no 

processo os coeficientes, foram estimados de acordo com recomendações do modelo QUAL-

UFMG, conforme Von Sperling (2007). 

 

O modelo também considera cargas difusas internas, porém tais coeficientes não foram 

considerados neste trabalho. De acordo com recomendações de Von Sperling (2007), os 

dados de entrada dos parâmetros físicos, químicos e biológicos no modelo QUAL-UFMG 

foram estimados considerando a eficiência de remoção destes parâmetros. 

 

O programa QUAL-UFMG difere de métodos e cálculos mais simplificados, pois necessita de 

dados mais completos acerca do efluente a ser lançado no corpo receptor. Com base em 

pesquisas científicas foram estimados os parâmetros de um efluente para lançamento, 

conforme dados preconizados por DE PAULA (2011) após tratamento, baseados naqueles 

preconizados por VON SPERLING (2007), dados estes apresentados na tabela 3. 
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Tabela 3: Dados hipotéticos do efluente tratado. 

Parâmetros Unidades  Simbologia Valores 

Nitrogênio orgânico (mg/l) Norg 16,67 

Amônia (mg/l) Namoniacal 4,67 

Nitrito (mg/l) Nnitrato 0,00 

Nitrato (mg/l) Nnitrito 1,67 

Fósforo orgânico (mg/l) Porg 3,33 

Fósforo inorgânico (mg/l) Pinorg 5,00 

Escherichia coli NMP/100ml E-coli 1,78.10-12 

 

 

A determinação dos dados de entrada se deu de forma minuciosa adequando cada coeficiente 

e parâmetro à realidade local, sempre observando estudos publicados sobre modelagem. 

 

Aplicação dos dados nos modelos estudados 

De posse dos dados e, após o devido tratamento, os dados foram inseridos nos devidos 

modelos STREETER E PHELPS, AD’ÁGUA 2.0 e QUAL-UFMG. A calibragem dos modelos 

computacionais se deu comparando os dados obtidos com a realidade do local, uso de água, 

contribuições de afluentes, despejos de efluentes, dentre outros.  

 

Os resultados obtidos foram comparados para a indicação do modelo que melhor atenderia a 

região estudada levando em consideração aplicabilidade, disponibilidade e a relação 

necessidade-tempo a que se proponha. Os dados extraídos foram agrupados e comparados 

com os períodos hidrológicos propostos, legislação ambiental vigente (CONAMA 357/2005 e 

430/2011) e entre os três diferentes modelos de modo que se tornem subsídio para futuras 

pesquisas e gerenciamento da bacia hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. 

 

Ressalta-se que foram previstos três distintos cenários hipotéticos com o parâmetro DBO5 

variando em: 100mg/L, 300mg/L e 700mg/L, sendo a eficiência no tratamento para a remoção 

da DBO5 de 60%, conforme determina a CONAMA 430/2011, a vazão constante de 0,20m³/s, 

foi considerado OD igual à zero. Neste estudo não foi indicado tratamento específico do 

efluente lançado, pois o objetivo da pesquisa é o comportamento do corpo receptor, bem 

como a dispersão dos poluentes. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

CENÁRIOS CRÍTICOS HIPOTÉTICOS 

A previsão de cenários críticos de forma hipotética faz-se necessária para avaliação da 

capacidade de autodepuração do Rio Santa Maria da Vitória, bem como poderá subsidiar 

futuros estudos sobre a dinâmica do rio, bem como a dispersão de efluentes diversos.  

 

Cenário 1: Previsão de lançamento de um efluente doméstico com DBO de 100mg/L. 

No Cenário 1, foi previsto um ambiente de lançamento de um efluente com vazão constante 

(0,20m³/s), sendo a eficiência na remoção da DBO5 de 60% resultando em 40,0mg/L, com OD 

do efluente considerada como nula (0,0mg/L). 
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Após a definição da tipologia físico-química do efluente, deram-se início aos cálculos na 

planilha do Excel. Conforme estudo bibliográfico, o Modelo STREETER&PHELPS é mais 

simplificado quanto às interações físico-química-biológicas que ocorrem em um sistema real.  

Pôde-se notar que a concentração da DBO e a diminuição da disponibilidade de OD devido 

ao incremento de matéria orgânica ocorrem de forma diferente nos períodos hidrológicos. No 

período seco, nota-se menor capacidade de assimilação da matéria orgânica do que no 

período chuvoso; também a distância crítica, ou seja, local onde há menor concentração de 

oxigênio dissolvido; e logo após há um ligeiro aumento na concentração até se estabelecer a 

normalidade, sendo no período seco de 40,0km (OD: 7,30mg/L) e no chuvoso de 28,36km 

(OD: 7,57mg/L), representando maior incremento de dias no período seco para a depuração 

de uma mesma quantidade de matéria orgânica, que influencia diretamente na distância.  

 

O modelo QUAL-UFMG apresentou as concentrações de OD, DBO5, Déficit de OD, 

Nitrogênio, Fósforo, Amônia, Coliformes, Vazão e o Percentual atendido conforme a 

Legislação vigente. Neste, nota-se a maior interação entre os parâmetros do que no modelo 

STREETER&PHELPS. 

 

Destaca-se o atendimento dos parâmetros a legislação vigente, com o aspecto negativo para 

o parâmetro Fósforo (P) com 0,0% de atendimento para ambos os períodos e Coliformes com 

50,0% período seco e 14,0% período chuvoso; já os parâmetros OD, DBO5, Namon, Nnitrito e 

Nnitrato com 100% de atendimento a legislação em ambos os períodos hidrológicos. A 

concentração de OD apresentou-se menor no período seco (6,14mg/L - 40km) em detrimento 

da concentração do período chuvoso (6,95mg/L- 26,7km). 

 

Pode-se inferir que no cenário ora apresentado, os parâmetros estudados estão condizentes 

com a legislação ambiental vigente, com exceção apenas para o Fósforo Total e Coliformes. 

Vale ressaltar que os dados em relação ao consumo da matéria orgânica se apresentaram 

satisfatórios com o corpo receptor capaz de absorver o efluente, sendo a modelagem por meio 

do programa QUAL-UFMG mais eficiente quanto à análise dos parâmetros 

supramencionados.  

 

Cenário 2: Previsão de lançamento de um efluente doméstico com DBO de 300mg/L. 

Neste segundo Cenário foi previsto um ambiente de lançamento de um efluente com vazão 

constante (0,20m³/s), sendo a eficiência na remoção da DBO5 de 60% resultando em 

120,0mg/L, com OD do efluente considerada como nula (0,0mg/L).  

 

Para o modelo STREETER&PHELPS, pôde-se notar que a concentração da DBO e a 

diminuição da disponibilidade de OD ocorrem de forma diferente nos períodos hidrológicos. 

No período seco, nota-se menor capacidade de assimilação da matéria orgânica do que no 

período chuvoso, bem como a distância crítica no período seco de 40,0km (OD: 6,70mg/L) e 

no chuvoso de 30,90km (OD: 7,37mg/L), representando maior incremento de dias (para o 

período seco) para a depuração de uma mesma quantidade de matéria orgânica, que 

influência diretamente na distância.  

 

No modelo QUAL-UFMG, destaca-se o atendimento dos parâmetros à legislação vigente, com 

o aspecto negativo para o parâmetro Fósforo (P) com 0,0% de atendimento para ambos os 
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períodos e Coliformes com 50,0% período seco e 14,0% período chuvoso; já os parâmetros 

OD, DBO5, Namon, Nnitrito e Nnitrato com 100% de atendimento a legislação em ambos os períodos 

hidrológicos.  

 

A concentração de OD apresentou-se menor no período seco (5,48mg/L - 38,8km) em 

detrimento da concentração do período chuvoso (6,71mg/L - 26,8km). 

Nota-se que no período seco podemos encontrar maior sensibilidade ambiental para os dados 

simulados indicando que este período hidrológico é fator imprescindível para o estudo de 

autodepuração em recursos hídricos. 

 

Cenário 3: Previsão de lançamento de um efluente doméstico com DBO de 700mg/L. 

Para o Cenário 3 foi previsto um ambiente extremo de lançamento de um efluente com vazão 

constante (0,20m³/s), sendo a eficiência na remoção da DBO5de 60% resultando em 

280,0mg/L, com OD do efluente considerada como nula (0,0mg/L). 

No período seco, nota-se menor capacidade de assimilação da matéria orgânica do que no 

período chuvoso; também a distância crítica no período seco de 40,0km (OD: 5,50mg/L) e no 

chuvoso de 33,79km (OD: 6,97mg/L), representando maior incremento de dias no período 

seco para a depuração de uma mesma quantidade de matéria orgânica, que influencia 

diretamente na distância, conforme as figuras 4 a 7.  

 

 

  

Figura 4: Curva para o período seco, tempo x 
concentração OD, ferramenta excel – cenário 3. 

Figura 5: Curva para o período chuvoso, tempo x 
concentração OD, ferramenta excel – cenário 3. 

  

Figura 6: Curva para o período seco, distância x 
concentração OD, ferramenta excel – cenário 3. 

Figura 7:Curva para o período chuvoso, distância x 
concentração OD, ferramenta excel – cenário 3. 

 

 

As figuras 8 e 9 apresentam a concentração de OD pela distância (em quilômetro) nos dois 

períodos hidrológicos estudados com o programa AD’ÁGUA 2.0. O modelo simula a 
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autodepuração do corpo hídrico com e sem o tratamento e a remoção da DBO; percebe-se a 

diferença nas curvas: no lado esquerdo da imagem o efluente não possui tratamento, do lado 

direito da mesma imagem o efluente com tratamento. 

 

 
 

  
Figura 8: Resultado e simulação para o período 
seco, com a ferramenta AD’Água 2.0 – cenário 3. 

Figura 9: Resultado e simulação para o período 
chuvoso, com a ferramenta AD’Água 2.0–cenário 3. 

 

Nessa análise pode-se observar que se não ocorrer o devido tratamento do efluente a ser 

lançando pode-se afetar de forma negativa e significamente a qualidade da água com relação 

ao parâmetro OD, diminuindo consideravelmente a disponibilidade da concentração. A série 

de figuras 10 a 25 apresentam as concentrações dos parâmetros para o modelo QUAL-UFMG. 

 

 

  
Figura 10: Curva para o período seco, distância x 
concentração OD, ferramenta QUAL-UFMG – 
cenário 3. 

Figura 11: Curva para o período chuvoso, distância 
x concentração OD, ferramenta QUAL-UFMG – 
cenário 3. 

  
Figura 12: Curva para o período seco, distância x 
concentração DBO5, ferramenta QUAL-UFMG – 
cenário 3. 

Figura 13: Curva para o período chuvoso, distância 
x concentração DBO5, ferramenta QUAL-UFMG – 
cenário 3. 
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Figura 14: Curva para o período seco, distância x 
déficit de OD, ferramenta QUAL-UFMG – cenário 3. 

Figura 15: Curva para o período chuvoso, distância 
x déficit de OD, ferramenta QUAL-UFMG – cenário 
3. 

  
Figura 16: Curva para o período seco, distância x 
concentração N, ferramenta QUAL-UFMG – cenário 
3. 

Figura 17: Curva para o período chuvoso, distância 
x concentração N, ferramenta QUAL-UFMG – 
cenário 3. 

  
Figura 18: Curva para o período seco, distância x 
concentração P, ferramenta QUAL-UFMG – cenário 
3. 

Figura 19: Curva para o período chuvoso, distância 
x concentração P, ferramenta QUAL-UFMG – 
cenário 3. 

  
Figura 20: Curva para o período seco, distância x 
concentração NH3, ferramenta QUAL-UFMG – 
cenário 3. 

Figura 21: Curva para o período chuvoso, distância 
x concentração NH3, ferramenta QUAL-UFMG – 
cenário 3. 
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Figura 22: Curva para o período seco, distância x 
concentração Coliformes, ferramenta QUAL-UFMG 
– cenário 3. 

Figura 23: Curva para o período chuvoso, distância 
x concentração Coliformes, ferramenta QUAL-
UFMG – cenário 3. 

  
Figura 24: Percentuais para o período seco, 
parâmetros x percentuais, ferramenta QUAL-UFMG 
– cenário 3. 

Figura 25: Percentuais para o período chuvoso, 
parâmetros x percentuais, ferramenta QUAL-UFMG 
– cenário 3. 

 

 

Destaca-se o atendimento dos parâmetros à legislação vigente, com o aspecto negativo para 

o parâmetro OD com 40% período seco, DBO 67% período seco e 90% período chuvoso, 

Fósforo (P) com 0,0% de atendimento para ambos períodos e Coliformes com 50,0% período 

seco e 14,0% período chuvoso; já os parâmetros Namon, Nnitrito e Nnitrato com 100% de 

atendimento a legislação em ambos os períodos hidrológicos.  

 

A concentração de OD apresentou-se menor do que o estabelecido pela legislação ambiental 

vigente 4,15mg/L com a distância de 34,0km no período seco, representando a menor 

concentração dentre os três cenários hipotéticos; já no período chuvoso a concentração de 

OD apresentou concentração de 6,23mg/L com distância de  27,4km. 

Para os demais parâmetros: 

 o valor do parâmetro DBO5 inicialmente na zona de mistura apresentou valores acima 

do limite estabelecido pela legislação vigente com 8,5mg/L no período seco e  5,7mg/L 

no período chuvoso; 

 com relação ao balanço do OD, destaca-se a reaeração e os baixos valores para a 

demanda carbonácea, oxidação amoniacal, oxidação do nitrito e cargas distribuídas, 

para ambos períodos;  

 com relação ao parâmetro nitrogênio e suas frações, destaca-se Nnitrato com ligeiro 

aumento indicando a transformação das frações do nitrogênio (período seco) e em 

consequência a depuração da matéria orgânica, sendo a concentração do Nitrogênio 

total permanecendo acima de 2,30mg/L (período seco) e 2,60mg/L (período chuvoso);  

 o parâmetro fósforo total apresentou-se acima da concentração estabelecida pela 

legislação ambiental vigente 0,29mg/L (período seco) e 0,23mg/L (período chuvoso), 
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porém observa-se um decaimento da fração orgânica permanecendo apenas a fração 

inorgânica;  

 parâmetro Amônia apresentou concentração muito baixa na zona de mistura 

(0,005mg/L) e apresentou relativo decaimento ao longo do percurso (período seco) e 

progressivo aumento até a ínfima concentração de 0,006mg/L; e 

 o parâmetro Coliformes apresentou-se acima dos valores estabelecidos pela 

legislação ambiental mesmo com progressivo decaimento somente no final do 

percurso atinge limites satisfatórios. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo possibilitou grande aprendizado acerca de modelagem computacional 

utilizando modelos matemáticos para a dispersão de poluentes em cursos de água. O modelo 

proposto por STREETER&PHELPS em 1923 é uma ferramenta com cálculos básicos e muito 

eficientes para análise rápida da dispersão de poluentes com a finalidade de se conhecer o 

comportamento acerca da dispersão dos poluentes a jusante do lançamento, sendo os 

parâmetros analisados Oxigênio Dissolvido e Demanda Bioquímica de Oxigênio. Estes atuam 

diretamente na degradação da matéria orgânica, sendo assim excelentes indicadores da 

estabilização desta matéria. 

 

Acrescenta-se aqui a eficiência e praticidade do Programa Computacional AD’ÁGUA 2.0, que 

utiliza os mesmos cálculos do Modelo STREETER&PHELPS, porém com maior rapidez 

devido aos dados estarem todos agrupados em um só programa de modelagem. Outra 

característica é a previsão ou não da eficiência da remoção de poluentes que permite uma 

visualização instantânea de como se dará o comportamento de um determinado efluente no 

curso d’água; também se destaca a geração de relatório após toda a análise que contém 

todos os dados e coeficientes utilizados para a modelagem. 

 

Por fim, a utilização do programa QUAL-UFMG possibilitou o estudo de outros fatores que 

envolvem a dinâmica real do rio, por ser um programa mais atual e que insere outras reações 

como desoxigenação, reaeração, nitrogênio e frações, fósforo e frações, coliformes e cargas 

difusas internas. Os coeficientes adotados conforme preconizados em literatura corroboraram 

de forma eficiente a produção dos resultados.  

 

Acerca da qualidade da água do Rio Santa Maria da Vitória, o período seco foi sempre mais 

restritivo para todos os programas estudados, sendo assim pode-se inferir que o período 

hidrológico caracterizado por baixos índices pluviométricos possuem menor capacidade de 

autodepuração quando comparado com o período chuvoso, sendo essencial a sua 

modelagem em estudos sobre a dinâmica dos corpos hídricos. 

 

A previsão dos cenários críticos hipotéticos se deu para que o estudo em questão contribuísse 

de forma significativa para gestão na bacia hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória. 

Testaram-se diferentes quantidades de poluentes e o cenário mais crítico (cenário hipotético 

número 3) com DBO de 280mg/L após a zona de mistura apresentou valores abaixo dos 

exigidos para Rios Classe 2 pela Legislação CONAMA 357/2005 e 430/2011, sendo assim, 
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inviabilizaria o lançamento deste efluente, caso não ocorresse aumento da eficiência do 

tratamento, pois afetaria de forma significativa a qualidade das águas inviabilizando outros 

usos que ocorrem na Bacia Hidrográfica. 

 

Conclui-se que o Rio Santa Maria da Vitória possui grande potencial para recebimento de 

efluentes, e estudos por meio de modelagem computacionais podem ser de grande ajuda para 

a tomada de decisões como conflitos de usos, instalação de empreendimentos, outorga de 

usos de água, além de usos em geral como recreação, pesca, dentre outros. 
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MODERNIZAÇÃO DO CIRCUITO DE RESFRIAMENTO DAS UNIDADES 

GERADORAS DA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA SÃO JOÃO 
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1. Pós-graduação em Engenharia de Projetos Industriais – Multivix/Vitória. 
2. Pós-graduação em Sistemas Elétricos de Potência – Multivix/Vitória. 

 
 
RESUMO 
Este trabalho apresenta o estudo de diversas propostas de modernização e melhorias no sistema de 
resfriamento da Pequena Central Hidrelétrica São João. Existem anomalias recorrentes de operação 
desta usina que estão diretamente relacionados a problemas de concepção de projeto e 
dimensionamento de componentes. O desenvolvimento de soluções alternativas, através da utilização 
de instrumentos e equipamentos, comumente fornecidos no mercado, poderá contribuir 
significativamente na melhora dos indicadores de desempenho desta usina e de outras plantas que 
possuam sistemas similares. A combinação de propostas de soluções multidisciplinares contribui para 
o desenvolvimento e capacitação da equipe que irá implantar as propostas em campo. As propostas 
de melhorias agrupadas poderão mudar positivamente as rotinas financeiras e de operação desta 
hidrelétrica. 
 
Palavras-chaves: Modernização; Projeto; Hidrelétrica; Resfriamento. 

 
 
ABSTRACT 
This work presents the study of various proposals for modernization and improvements in the cooling 
system of Small Hydroelectric Plant São João. There are recurrent anomalies operation of this plant that 
is directly related to problems of project conception and dimensioning of components. The development 
of alternative solutions, through the use of tools and equipment, commonly provided in the market, could 
significantly contribute to the improvement of the performance indicators of this plant and other plants 
that have similar systems. The combination of proposals for multidisciplinary solutions contributes to the 
development and qualification of staff who will implement the proposals in the field. The proposed 
grouped improvements can positively change the financial routines and operating of this hydroelectric. 
 
Keywords: Modernization; Project; Hydropower; Cooling. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

A PCH SÃO JOÃO é uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) que pertence à Energest S.A. 

– empresa do Grupo EDP. A PCH está localizada no município de Castelo. A distância 

aproximada entre a PCH São João e Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, é de 160 

km. 

A PCH São João entrou em operação no dia 27 de abril de 2007. O rio Castelo, localizado na 

bacia hidrográfica do Itapemirim, fornece a água utilizada nas suas turbinas hidráulicas para 

geração de energia em dois geradores síncronos. Cada gerador possui potência aparente 

nominal de 14MVA e potência ativa nominal de 13,3MW. A tensão nominal de geração é 

6,9kV, e os valores nominais das correntes do estator e de campo são 1171,4A e 653A, 

respectivamente. A velocidade nominal de cada gerador é de 900 rotações por minuto. Estes 

geradores estão ligados a transformadores elevadores que elevam a tensão para 69kV. Nessa 
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tensão é realizada a conexão dos geradores com a Linha de Transmissão entre a PCH e a 

Subestação de Castelo, pertencente à empresa Escelsa, também do Grupo EDP.  

 

A PCH São João é a única do Espírito Santo que possui casa de força subterrânea em rocha. 

A interligação entre a barragem e as turbinas da casa de força é realizada através de túnel 

em rocha de 7 (sete) quilômetros de extensão. A queda bruta entre barragem e as turbinas é 

de 270 (duzentos e setenta) metros, sendo a maior queda bruta das hidrelétricas do Grupo 

EDP no Brasil. 

 

Entre os subsistemas existentes na PCH São João para possibilitar sua operação, existe o 

sistema responsável pelo resfriamento dos equipamentos da usina, através da utilização da 

água do canal de fuga. O sistema é composto por um filtro cesta tipo “Y” na linha de sucção, 

duas bombas centrífugas, dois filtros autolimpantes. Na linha de recalque, há dois radiadores, 

um para cada gerador, e quatro trocadores de calor, tipo casco tubo, sendo dois para cada 

gerador. 

 

Atualmente, as intervenções preventivas da equipe de manutenção no sistema de 

resfriamento são baseadas no tempo, as quais demandam um grande volume de mão de 

obra. Apesar da essência das atividades preventivas deste sistema consistir apenas na 

limpeza mecânica dos trocadores de calor e filtros, o tempo e os esforços físicos humanos 

necessários para a realização da desmontagem e montagem dos equipamentos afetam 

diretamente e significativamente o tempo de retorno à operação das Unidades Geradoras.  

 

A instalação de sensores que tenham a capacidade de medir temperaturas e vazões dos 

fluidos que compõem o sistema de resfriamento auxiliará o monitoramento das condições 

reais e imediatas dos equipamentos que fazem parte deste subsistema. Além disso, criará 

uma base de dados que poderá ser utilizada na tomada de decisão de parada da Unidade 

Geradora para a realização de intervenção devido às condições de operação de resfriamento. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A instrumentação existente no sistema de resfriamento é composta apenas por um 

manômetro que monitora o diferencial de pressão no filtro da linha de sucção e um transmissor 

de pressão na linha de recalque das bombas centrífugas.  

 

A implementação de novos equipamentos, instrumentos e sensores em pontos estratégicos 

do circuito possibilitará que a equipe de manutenção e inspeção, de forma imediata, analise 

as reais condições de operação do sistema e execute, ou não, qualquer ação baseada em 

condições de variáveis e gráficos simples. 

 

Instalação de filtro autolimpante na linha de sucção das bombas 

O filtro instalado na linha de sucção das bombas centrífugas é do tipo cesta “Y”, cujo princípio 

de funcionamento é baseado na passagem do fluido por um cesto em que as partículas que 

possuem granulometria maior que a malha da tela que forma o cesto ficam retidas no seu 
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interior. Este tipo de filtro necessita de desmontagem periódica para remoção dos resíduos 

retidos através de limpeza mecânica. 

 

Na PCH São João, em períodos chuvosos, o volume de resíduos no rio Castelo aumenta 

significativamente. Nessas condições, a perda de carga localizada no filtro cesto “Y” (Figura 

1), atinge valores muito elevados, ocasionando perda de rendimento significativa do sistema 

de resfriamento. Na maioria dos casos, ocasiona o desligamento automático das Unidades 

Geradoras devido à elevação da temperatura de componentes críticos do conjunto 

gerador/turbina, como os mancais de deslizamento. Outra deficiência do filtro cesto “Y” é a 

necessidade de parar todo o sistema de resfriamento, já que não existe outro caminho para 

desviar o fluxo de água enquanto a limpeza é executada. 

 

 

 
Figura 1 – Filtro tipo cesto “Y” instalado na linha de sucção da PCH São João. 

 

 

 

A instalação de um filtro autolimpante na linha de sucção (Figuras 2 e 3), com a mesma 

abertura de tela do filtro cesto “Y”, para não aumentar a perda de carga, irá contribuir 

significativamente na operação e confiabilidade do sistema. Com este tipo de equipamento a 

remoção dos resíduos retidos na malha de filtragem é realizada automaticamente, sem a 

necessidade de intervenção humana, local ou remotamente.  
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Figura 2 – Arranjo atual. Figura 3 – Arranjo planejado. 

 

 

Conforme apresentado na Figura 3, o arranjo planejado para a instalação do filtro 

autolimpante na linha de sucção do sistema de resfriamento contempla a permanência do 

filtro tipo cesto “Y”. Porém, apenas como opção para manutenção do fluxo de água, caso seja 

necessária à realização de alguma intervenção no novo filtro. Dessa forma, não será mais 

necessário realizar o desligamento das Unidades Geradoras para a execução da limpeza do 

filtro da linha de sucção do sistema de resfriamento. 

 

Substituição do modelo das válvulas do sistema de resfriamento 

Outra ação importante que contribuirá para melhorar o desempenho deste sistema de 

resfriamento é a substituição do modelo das válvulas instaladas do tipo borboleta (Figuras 4 

e 5) por tipo gaveta. A perda de carga nas válvulas tipo borboleta é maior que nas válvulas 

tipo gaveta, já não permitem a passagem plena do fluido devido ao disco que fica 

perpendicular à direção de escoamento. 

 

Além da perda de carga superior da válvula borboleta, a sua vedação não é tão eficiente 

quando comparada à válvula gaveta. Quando existe a necessidade de desmontagem e 

remoção de qualquer um dos equipamentos do circuito, a deficiência da estanqueidade fica 

evidente. Em alguns casos, dependendo do desgaste da sede da vedação, é inviável a 

remoção de qualquer equipamento para manutenção externa, como bombas e filtros.  
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Figura 4 – Destaque das válvulas borboletas que 

deverão ser substituídas na linha de recalque 

Figura 5 – Destaque das válvulas borboletas que 

deverão ser substituídas na linha de sucção 

 

 

As válvulas tipo gaveta são as de uso mais generalizado. Além disso, permitem a passagem 

plena do fluido. Portanto, além da redução da perda de carga, quando comparada à borboleta, 

não existe contato direto e nocivo ao elemento responsável por garantir a vedação da válvula. 

A instalação de válvulas gavetas no circuito de resfriamento da PCH São João implica na 

necessidade de adequação da posição dos flanges existentes. Pois, as válvulas borboletas 

possuem comprimento inferior ao comprimento das válvulas gavetas.  

 

Substituição dos motores das bombas centrífugas 

Atualmente, existe recorrência de problemas de elevação de corrente dos motores das 

bombas centrífugas responsáveis pelo sistema de resfriamento da PCH São João.  

Os dados de placa dos motores de acionamento das bombas do circuito de resfriamento da 

PCH São João são: 

 Motor elétrico de indução trifásico - 60Hz 

 Potência: 22kW (30cv) 

 RPM: 1765 

 F.S.: 1,15 

 Tensão: 220/380/440 V 

 Corrente: 75,5/43,7/37,8 A 

 Rendimento: 91,0% 

 Fator de potência: 0,84 

E os dados de placa das bombas são: 

 Bomba centrífuga horizontal monoestágio normalizada 

 Fabricante: Grundfos Mark 

 Modelo: DN 80-32 

 Diâmetro do rotor: 310 mm 

 

De acordo com o projeto da usina, a vazão necessária para a operação adequada do sistema 

é 130m3/h, à pressão de 37m.c.a.. Neste ponto, o rendimento é de 63,70% e o NPSH 

requerido é 4,0 metros. Devido ao projeto elétrico dos circuitos dos Serviços Auxiliares da 

usina, os motores operam na tensão de 220V. 
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Considerando os dados acima e analisando as curvas da bomba DN 80-32 (Figura 6), 

fornecidas pelo fabricante, a potência necessária fornecida ao rotor da bomba, para operação 

adequada do sistema, deveria ser, teoricamente, de 30cv. Porém, para esta potência, o valor 

calculado da corrente elétrica nas fases do motor é de 76,8ª, o qual já é um valor elevado, 

considerando as limitações do motor, para operação em regime contínuo.  

  cos3 IUP  

Onde: 

 :P Potência Ativa [W] 

 :U Tensão [V] 

 :I  Corrente [A] 

 :cos Fator de potência 

 : Rendimento 

Além disso, a corrente nas fases do motor ultrapassa o valor de 80,0A, quando as válvulas na 

linha de recalque estão totalmente abertas, o que indica que a potência fornecida pelo motor 

elétrico não está de acordo com a exigida pelo rotor da bomba. Provavelmente, no 

dimensionamento original, não foram consideradas as perdas de rendimento entre a ponta de 

eixo do motor e o rotor da bomba, causadas pelo acoplamento, rolamentos, gaxetas etc. 

 

Atualmente, as válvulas de recalque das bombas, na entrada das UG's, ficam estranguladas, 

possibilitando a redução da vazão e, consequentemente, a redução da corrente nas fases do 

motor. As válvulas ficam estranguladas no ponto de pressão de recalque em, 

aproximadamente, 45m.c.a., o qual, de acordo com as curvas do fabricante da bomba, 

representa uma vazão de, aproximadamente, 100m3/h, rendimento de 70%, potência de 25cv 

e NPSH 2,6 metros. Neste ponto de trabalho, as temperaturas dos mancais e dos óleos nos 

circuitos de cada unidade geradora são satisfatórias, e também não há cavitação da bomba. 

Porém, o valor teórico da corrente nas fases do motor para esta potência deveria ser de 

64,02A, mas, o valor real é de, aproximadamente, 72,5A. 

 

Portanto, no objetivo de otimizar a operação do sistema de resfriamento, reduzindo a 

possibilidade de falhas dos motores, têm-se algumas alternativas a curto, médio e longo prazo 

para solução dos problemas recorrentes: 

I. Aquisição e instalação de inversor de frequência nos motores; 

II. Redução do diâmetro do rotor da bomba de acordo com as curvas do fabricante; 

III. Substituição do motor de acionamento das bombas com maior potência. 

 

Das opções citadas acima, a aquisição e instalação de inversor de frequência não são as mais 

viáveis economicamente.  

 

A redução do diâmetro dos rotores das bombas para 300mm é uma alternativa de solução a 

curto prazo. Porém, ocorrerá perda de rendimento do sistema devido à redução da vazão para 

100m3/h. Já que não será possível operar na vazão de 130m3/h devido à altura manométrica 

(32,5m.c.a.) ficar inferior à perda de carga do sistema (37m.c.a.). 
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O redimensionamento, aquisição e substituição de motores com maior potência é a solução 

definitiva com melhor retorno operacional, pois não será mais necessário que os motores 

operem próximos do limiar de corrente, reduzindo significativamente o risco de desligamentos 

indesejáveis. E também não será mais necessário que as válvulas na linha de recalque das 

bombas operem estranguladas, contribuindo para o aumento da vazão e, consequentemente, 

contribuindo positivamente na transferência de calor dos trocadores de calor, reduzindo as 

temperaturas do óleo e dos mancais. 

 
Figura 6 – Curvas características da bomba centrífuga modelo 80-32 da Grundfos Mark 

 

 

Monitoramento de vibração dos mancais dos conjuntos motobombas 

No plano de manutenção atual das motobombas do sistema de resfriamento da PCH São 

João, a verificação dos níveis de vibração dos mancais da bomba e dos motores é realizada 

anualmente. Porém, por ser um sistema crítico para a operação da usina, é recomendável a 
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instalação de um sistema de monitoramento “on-line” dos níveis de vibração dos mancais. 

Com isso, será possível decidir comutar as bombas antes da ocorrência de um desligamento 

automático do sistema. 

 

O monitoramento de vibração poderá contribuir também na avaliação das condições de 

operação dos rolamentos. Além disso, poderá agilizar o diagnóstico do componente do 

rolamento que está mais comprometido ou deteriorado, como, por exemplo, a pista externa, 

a pista interna, os elementos rolantes ou a gaiola. Portanto, reduzindo consideravelmente o 

período de indisponibilidade do equipamento devido ao tempo necessário de intervenção para 

realização da devida correção ou substituição de componente. 

 

Cada conjunto motobomba do sistema de resfriamento da PCH São João possui quatro 

rolamentos, sendo dois do tipo 6310-C3 (mancal da bomba), um do tipo 6307-ZZ (dianteiro 

do motor) e um do tipo 6206-ZZ (traseiro do motor). 

 

O monitoramento, de forma individualizada, dos componentes dos rolamentos pode ser 

realizado através da verificação de valores específicos de amplitudes de frequências de 

acordo com cada tipo de rolamento e parâmetro de operação, através de equações (Quadro 

1).  

 

Para determinar as frequências típicas dos rolamentos, é necessário conhecer as dimensões 

básicas e parâmetros de operação dos mesmos, que são: 

 D : Diâmetro primitivo do rolamento 

 d : Diâmetro do elemento rolante 

 c: Ângulo de contato do rolamento 

 N : Número de elementos rolantes 

 of : Frequência de rotação da pista interna (eixo), se a pista externa estiver fixa. 

 

Para calcular as frequências principais de um rolamento é útil criar uma constante auxiliar M  

para o cálculo das frequências típicas dos rolamentos: 

  cos
D

dM  

Daí: 
Quadro 1 – Equações para determinar as frequências típicas dos rolamentos. 

Frequência de rotação da gaiola (FTF):  Mff oc  1
2

1
 

Frequência do elemento (BSF):  21
2

1
Mf

d

D
f ob 








  

Frequência passagem dos elementos por um defeito 

na pista externa (BPFO): 
Nff ce   

Frequência passagem dos elementos por um defeito 

na pista interna (BPFI): 
  Nfff coi   

Frequência fundamental de defeitos no elemento 

rolante: bB ff  2  
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Alterações da lógica de funcionamento dos filtros autolimpantes 

A lógica de funcionamento de retro lavagem dos filtros autolimpantes na linha de recalque das 

bombas de resfriamento opera apenas por intervalo de tempo pré-definido. Ou seja, 

independentemente da quantidade de sujeira retida no filtro, o mesmo só executará sua 

limpeza automática após um período desde a última operação. Contribuindo assim para 

redução da pressão de todo o sistema e, consequentemente, afetando o desempenho do 

resfriamento dos equipamentos. 

 

A alteração da lógica de funcionamento da lavagem automática dos filtros, de modo a permitir 

que a execução do ciclo de limpeza ocorra apenas quando o diferencial de pressão do filtro 

atinja um determinado valor, contribuirá para a manutenção da pressão do circuito no maior 

valor possível no maior período possível. Portanto, a limpeza automática ocorrerá somente 

quando necessária. 

 

Para que a alteração mencionada acima possa ser realizada com sucesso, será necessário 

instalar transmissores de pressão na entrada e saída de água dos filtros autolimpantes.  

 

Na revisão da lógica, também deverá ser levado em consideração o instante da limpeza 

automática do filtro autolimpante que será instalado na linha de sucção das bombas, pois 

deve-se evitar que os ciclos de limpeza dos filtros ocorram de forma simultânea, para que a 

redução de pressão do sistema não seja abrupta, prejudicando ainda mais a eficiência do 

resfriamento.  

 

Substituição de trechos da tubulação de aço carbono por aço inoxidável 

O projeto da PCH São João contempla que todas as tubulações do sistema de resfriamento 

das Unidades Geradoras são fabricadas em aço carbono. Porém, é possível observar 

inúmeros pontos de corrosão através de toda tubulação do circuito. 

 

A ação de substituição de trechos das tubulações de menor diâmetro para aço inoxidável 

possibilitará a eliminação dos pontos de corrosão e, consequentemente, reduzir o risco de 

vazamentos ocasionados por furos oriundos desse tipo de reação química.  

Devido aos altos custos para substituição de todas as tubulações por aço inoxidável, é 

aconselhável o monitoramento frequente da espessura da tubulação dos trechos de maiores 

diâmetros e manter a atenção na inspeção. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Através da implementação das propostas citadas no item 2, será possível melhorar 

significativamente os indicadores de desempenho da PCH São João.  

No Quadro 2, é possível analisar cada proposta, individualmente, e seus principais benefícios. 
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Quadro 2 – Principais resultados esperados após implementação das ações propostas. 

Ação proposta Resultado esperado 

Instalação de filtro autolimpante na linha de sucção 

das bombas 

Eliminação da necessidade de interrupção da geração 

devido recorrente intervenção humana para limpeza 

do filtro “Y”. 

Substituição do modelo das válvulas do sistema de 

resfriamento 

Redução da perda de carga do sistema e consequente 

aumento da eficiência na transferência de calor dos 

equipamentos do sistema, reduzindo a temperatura de 

operação e aumentando a vida útil. 

Substituição dos motores das bombas centrífugas 

Mitigação do risco de desligamento ocasionado por 

aumento da corrente elétrica, possibilidade de 

aumentar a vazão do sistema, aumentando a 

eficiência da transferência de calor dos equipamentos 

do sistema, reduzindo a temperatura de operação e 

aumentando a vida útil. 

Monitoramento de vibração dos mancais dos 

conjuntos motobombas 

 

Possibilidade de analisar as reais condições de 

operação dos conjuntos antes de um desligamento 

indesejável e possibilidade de análise, em tempo real, 

das condições de operação dos componentes dos 

mancais de rolamento. 

Alterações da lógica de funcionamento dos filtros 

autolimpantes 

Evitar constantes reduções de pressão do circuito 

através de análise diferencial, melhorando o 

desempenho do sistema através da manutenção da 

pressão por maiores períodos.  

Substituição de trechos da tubulação de aço carbono 

por aço inoxidável 

Aumento da vida útil e mitigação do risco de 

vazamentos devido à corrosão. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Todas as propostas de modernização e melhorias apresentadas neste trabalho têm como 

objetivos principais proporcionar melhores condições operacionais aos sistemas que 

compõem a Pequena Central Hidrelétrica São João, otimizar as condições de trabalho dos 

membros das equipes que estão diretamente relacionados à Operação e Manutenção desta 

usina e, por consequência, melhorar os indicadores de desempenho e financeiros intrínsecos 

às atividades de gerenciamento desta planta industrial. 

 

As ações propostas são independentes umas das outras e podem ser implementadas 

separadamente, de acordo com a disponibilidade orçamentária e objetivos do negócio diante 

da gestão da empresa. 

 

A possibilidade de desenvolvimentos de soluções multidisciplinares acrescenta muito na 

motivação e capacitação de todos os membros das equipes envolvidas nesta planta industrial. 

A aplicação de conhecimentos triviais de hidráulica, transferência de calor, materiais, 

vibrações mecânicas, eletrotécnica, automação e instrumentação possibilitam maior interação 

e confiabilidade ao realizar atividades de operação e manutenção dos subsistemas da usina. 

Este trabalho não tem o objetivo de criticar o projeto original de concepção da Pequena 

Central Hidrelétrica São João. Apenas apresenta alternativas para melhorar as situações já 

vivenciadas e possibilita a implementação de ações para a melhoria contínua. 
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RESUMO 
O organismo humano sofre diversas transformações em seu processo de envelhecimento e, 
consequentemente, tais transformações acarretam redução na autonomia do indivíduo.  A redução 
dessa autonomia requer uma reflexão com respeito ao impacto na qualidade de vida do idoso. O 
objetivo deste estudo é reunir um maior número de pesquisas que levem ao poder público e ao privado 
o conhecimento da necessidade de um olhar institucionalizado para os idosos em seu gradual 
envelhecimento. Para tanto, por meio de uma revisão bibliográfica, refletimos na relação entre a 
capacidade funcional, a atividade física e a qualidade de vida dos idosos. Diante da análise dos 
trabalhos, observamos tornar-se possível a avaliação da capacidade funcional por meio do protocolo 
GDLAM (Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano para a Maturidade), o qual tem demonstrado 
escores significativos acerca da autonomia funcional ao comparar o grupo de idosos sedentários e 
idosos praticantes de atividade física regular. No entanto, acredita-se que os níveis de escores seriam 
maiores se os idosos praticassem uma atividade física mais intensa em sua vida diária. 
 
Palavras-chave: idoso; atividade física; autonomia funcional e protocolo GDLAM. 

 

ABSTRACT 
The human body suffers many changes in the aging process and, therefore, such changes cause a 
reduction in the autonomy of the individual. The lower autonomy requires reflection with respect to the 
impact on quality of life of the elderly. The aim of this study is to gather a greater number of searches 
that lead to the government and the private knowledge of the need for an institutionalized elderly in their 
gradual aging look. To do so, through a literature review, we reflect on the relationship between 
functional capacity, physical activity and quality of life for seniors. Based on the analysis of the work, 
become possible to observe the functional capacity evaluation through GDLAM protocol (Group Latin 
American Development to Maturity), which has demonstrated significant scores on the functional 
autonomy to compare the group of sedentary elderly and elderly that practice regular physical activity. 
However, it is believed that levels of scores would be higher if the elderly practicing a more intense 
physical activity into your daily life. 

 
Keywords: elderly; physical activity; functional autonomy and GDLAM protocol. 
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INTRODUÇÃO 

 

O indivíduo foco desta pesquisa compõe cerca de 10 milhões da população brasileira. É uma 

população que a partir dos 60 anos é reconhecida como uma classe de “idosos”. Eles 

representarão o Brasil como sexto país em número de idosos no ano de 2020.  Estimativa 

apresentada pela pesquisa do Censo Demográfico do IBGE (Alencar et al., 2010).  

 

As transformações biológicas que ocorrem no processo de envelhecimento são verificáveis 

pelo declínio em suas funções orgânicas e funcionais. Esse declínio é caracterizado pela 

predisposição à atrofia geral e à diminuição da eficiência funcional (Junior et al., 2010), o que 

repercute em impacto na capacidade funcional e, consequentemente, na qualidade de vida 

dessa população. 

 

O processo contínuo de envelhecimento da população mundial é seguido pelo decréscimo em 

sua autonomia funcional, podendo refletir em sua capacidade de realizar as tarefas da vida 

diária. Dessa forma, a fim de avaliar qualidades físicas relacionadas à autonomia funcional 

em idosos, pesquisadores do Laboratório de Biociência da Motricidade Humana da 

Universidade Castelo Branco (LABIMH) fundaram o Grupo de Desenvolvimento Latino-

Americano para a Maturidade (GDLAM). Estabeleceram o protocolo GDLAM de avaliação da 

autonomia funcional através de cinco testes associados às qualidades físicas, que 

reproduzem movimentos da vida diária (Dantas &Vale, 2003). 

 

Pelo fato de o protocolo GDLAM ser composto por testes relacionados com a realização das 

atividades da vida diária, pesquisadores utilizam-no tendo como objetivo verificar a autonomia 

funcional em idosos, e também a relação entre as variáveis - autonomia funcional, atividade 

física e habilidade do idosos em realizar tarefas diárias. Essa verificação se deve pela razão 

desses estudiosos entenderem que a atividade física favorece a capacidade funcional, fator 

de independência do idoso em sua vida diária. Um indivíduo independente possui maior 

autonomia e, por sua vez, é mais ativo fisicamente e socialmente - quesitos indispensáveis 

para que o idoso continue a participar da vida como cidadão do mundo, por mais tempo. 

 

Nessa perspectiva, refletimos a importância dessas pesquisas no intuito de promover a 

consciência da sociedade, das instituições privadas e das públicas no que tange à relação 

entre autonomia, atividade física e qualidade de vida. 

 

 

AUTONOMIA FUNCIONAL 

 

A autonomia funcional, também conhecida como capacidade funcional, tem relação direta 

com a saúde, aptidão física e qualidade de vida. É definido por um conjunto de habilidades 

que o idoso necessita manter em prol da qualidade de vida. OGDLAM define autonomia 

funcional como a autonomia de ação, autonomia da vontade e autonomia do pensamento 

(DANTAS & VALE, 2004,p. 176). 

 

Pelo fato da autonomia estar relacionada ao decréscimo na capacidade em desempenhar as 

atividades da vida diária, pesquisadores se empenham em avaliar a autonomia funcional dos 
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idosos. A fim de comparar os resultados do protocolo GDLAM em idosos fisicamente ativos e 

em idosos sedentários saudáveis, César et al. (2004) encontraram melhor desempenho em 

idosos que mantêm atividade física regular comparado aos idosos sedentários e saudáveis. 

 

Ao avaliarem a autonomia funcional em idosas Dantas e Vale apresentam resultados que 

indicam um nível de classificação fraco no teste realizado em idosas inativas. O que os leva 

a refletir sobre o impacto que estas idosas sofrerão se permanecerem inativas ao longo da 

vida, pois aqueles que se “mantiverem ativos fisicamente tenderão a prolongar a autonomia 

funcional e a qualidade de vida” (DANTAS & VALE, 2004, p.181; CARMO et al., 2008). 

 

Junior et al.(2010 p.121) e Dantas e Vale (2004, p.176) defendem as atividades físicas, já que 

a prática dessas repercutem em benefícios musculares e, consequentemente, em autonomia 

muscular. Em estudo, Junior et al. (2010), ao verificarem a autonomia em vinte (20) idosas 

que realizaram alongamentos e caminhada e outras vinte (20) alongamento e dança, 

submetidas ao GDLAM, encontraram indicativos de ganhos em autonomia funcional em 

ambos os grupos - embora tenham realizado atividades físicas distintas. 

 

Em estudo, Cunha et al. (2010), ao terem como objetivo avaliar os níveis de autonomia 

funcional em idosas, selecionaram idosas fisicamente ativas. Após a seleção, as dividiram em 

dois grupos: grupo experimental e grupo controle. Submetidas a um programa de caminhada 

regular e orientada, realizaram os testes GDLAM, cujos resultados demonstraram melhora na 

autonomia funcional no grupo experimental, comparado ao nível inicial e ao de controle. A 

prática de exercício físico requer, para sua realização, “planejamento, no qual se insere uma 

prescrição, envolvendo o tempo dedicado à sua realização, a intensidade, o número de vezes 

na semana, o seu tipo e os critérios para incrementos” (Alencar et al., 2009 p.319). Em 

concordância com esses autores, Caporicci e Neto (2010) sugerem, para pesquisas futuras, 

seleção de amostras que apresentem nível de aptidão física similar e/ou um programa de 

exercício periodizado, para análise do nível de pontuação da autonomia funcional. 

 

Partindo dessa premissa, Alencar et al. (2010, p.479) levantam a hipótese de que o 

treinamento físico de baixa intensidade praticado pelos idosos diariamente seja uma provável 

causa dos resultados apresentarem escores pouco significativos. Acreditam que, na 

perspectiva de adesão desses idosos em um treinamento físico mais intenso, podem-se 

encontrar índices mais satisfatórios nos resultados de pontuação da autonomia funcional. Ao 

analisarem os resultados sobre os níveis de atividade física, autonomia funcional e qualidade 

de vida em idosas ativas e sedentárias, encontram níveis de atividade física maiores em 

idosas ativas. Acreditam que o nível de atividade física dessas idosas repercutiu em melhoras 

nos testes da autonomia funcional. 

 

A atividade física é “habitualmente definida como qualquer movimento corporal, produzido 

pela musculatura esquelética, que resulta em gastos energéticos maiores do que os níveis de 

repouso” (Alencar et al., 2009 p.319). 

 

Estudos sobre envelhecimento e longevidade demostram uma relação direta entre atividade 

física, capacidade funcional e qualidade de vida. Alencar et al., (2010) encontraram resultados 

nos testes de autonomia funcional (GDLAM), os quais demonstraram nível de atividade física 
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maior em idosas ativas do que em idosas sedentárias. Trata-se de resultado considerável, 

pois, em análise, os idosos ativos apresentam maior probabilidade de longevidade com 

qualidade de vida. Defendem o treinamento físico como um “importante esquema terapêutico 

não farmacológico no tratamento e na prevenção de eventos cardiovasculares” (Alencar et 

al., p.474, 2010; 2011). 

 

Nesse contexto, quando se fala em aumento ou decréscimo da longevidade na população 

idosa, a qualidade de vida deveria ser pensada como condição social a ser garantida.  Alencar 

et al. (2010) defendem a divulgação ampla dos benefícios da prática da atividade física ao 

problematizarem a relação entre atividade física, autonomia funcional, qualidade de vida e 

longevidade. Inferem ainda que as idosas mais ativas apresentam melhor capacidade 

funcional comparada com as idosas sedentárias. A capacidade funcional proporciona 

independência em suas tarefas diárias, diminui o risco de mortalidade e uma motricidade mais 

eficiente. 

 

Segundo Matsudo, a capacidade funcional é a capacidade do indivíduo em realizar as 

atividades da vida diária. Ou seja, ele é independente, apto a realizar “atividades 

ocupacionais, recreativas, ações de deslocamento e autocuidado” (2002 apud Carmo et al., 

2008, p. 17).  

 

Carmo et al. (2008), preocupados em orientar e incentivar a prática da atividade física no 

intuito de garantir a independência do indivíduo idoso, indicam que idosas fisicamente ativas 

prolongam a capacidade funcional. Esses estudiosos, focados no desempenho motor, 

refletem sobre outras variáveis no que concerne à manutenção da capacidade funcional 

alcançada por meio da atividade física. Dentre essas variáveis, destacam a ativação do 

turnover ósseo proporcionado pela atividade física - achado este relevante já que na fase da 

vida idosa a perda óssea torna-se inerente. 

 

Segundo Nunes (et al.,2000 apud Carmo et al., 2008, p. 21), “uma das características 

inerentes ao envelhecimento é a maior suscetibilidade à osteoporose”. A menor densidade 

mineral óssea torna o indivíduo propenso à queda e à fratura, completam os autores. Diante 

desse contexto, os benefícios da atividade física apontados até o momento por esses 

pesquisadores indicam que, ao contrário das idosas ativas, as idosas não ativas se 

predispõem ao impacto do envelhecimento.  

 

De acordo com essa análise, Alencar et al. (2009), ao utilizarem em sua pesquisa o protocolo 

do Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano para Maturidade (GDLAM), observam 

índices insatisfatórios em idosas sedentárias no que se refere aos seus níveis de atividade 

física e de autonomia para a realização das atividades da vida diária. Por essa razão, 

recomendam a prática da atividade física regular para manutenção da saúde, aptidão física e 

qualidade de vida.  

 

Alencar et al. (p.316, 2009) também consideram os fatores genéticos ao analisarem o 

processo de envelhecimento humano. Contudo, ressaltam que as diferentes mudanças no 

idoso, no que concerne à autonomia funcional e capacidade funcional, mostram-se relevantes 

em relação “à saúde, aptidão física e qualidade de vida”.  
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A perda gradual da capacidade funcional e declínio das funções orgânicas decorrentes do 

processo de envelhecimento não acontecem de forma igualitária. Acontece diferente de 

indivíduo para indivíduo, faz-nos refletir Caporicci e Neto (2010, p. 16) e Carmo et al.(2008). 

As transformações observadas no processo de envelhecimento, como a perda progressiva da 

capacidade funcional, muitas vezes, não corresponde à idade cronológica de 60 anos como 

marco de entrada para o envelhecimento. Para esses autores, além da idade cronológica, 

condições físicas, funcionais, mentais, de saúde e de prática regular de exercícios físicos 

diferenciam a idade biológica dos indivíduos no processo de envelhecimento. Defendem a 

atividade física e uma vida diária ativa no controle de doenças crônicas degenerativas. 

 

Alencar et al. (2009, p.320), ao analisarem níveis de autonomia funcional em 15 mulheres 

ativas fisicamente e 15 não ativas fisicamente, com idade entre 60 e 87 anos (67-+ 6,90), 

encontraram escores com índices insatisfatórios. Esses índices encontrados por meio do 

protocolo GDLAM reforçam a premissa de que o envelhecimento associado ao sedentarismo 

provoca diminuição na capacidade funcional. 

 

Caporicci e Neto (2010) avaliaram 12 idosos praticantes de atividade física e 12 idosos não 

praticantes de atividade física. O resultado da avaliação funcional dos idosos, utilizando o 

protocolo de GDLAM, demostraram que as praticantes de atividade física apresentam um 

escore maior de qualidade de vida. Esses pesquisadores sugerem um estudo mais detalhado 

quanto ao tipo de atividade física realizada pelos praticantes para resultados estatísticos mais 

significativos.  

 

Tendo como objeto de investigação a capacidade funcional, Carmo et al. (2008) compararam 

a capacidade funcional de 15 idosas sedentárias e de 15 idosas ativas pelo protocolo de 

GDLAM. Ao analisarem a autonomia funcional em relação à vida diária, o estudo confirma os 

efeitos benéficos de um programa de orientação e incentivo à prática de atividade física. 

 

Alencar et al. (2011) selecionaram trinta idosas com o objetivo de avaliarem a causa efeito no 

nível de atividade física e autonomia funcional. Encontraram escores considerados fracos na 

autonomia funcional o que os leva a sugerir mais estudos que avalie o nível de atividade física 

e sua relação com a autonomia funcional. Em outras palavras, sugerem amostras que 

pratiquem programa de atividade física regular e orientada de maneira a observar a possível 

relação entre o nível de atividade física e autonomia funcional. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, pode-se concluir que a prática da atividade física regular e um estilo de 

vida mais ativo têm relação com um nível de autonomia funcional melhor em idosos(as) ativas 

do que em relação a idosos (as) sedentários. Os estudos defendem a relação causa e efeito 

entre atividade física, autonomia funcional e capacidade de autocuidado, o que significa índice 

maior em qualidade de vida. 
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Para tanto, os pesquisadores recomendam incentivo à conscientização dos benefícios da 

atividade física, principalmente se orientada e supervisionada por profissionais competentes. 

No que diz respeito a pesquisas futuras, sugerem a investigação em amostras que pratiquem 

exercício físico regular e/ou um treinamento intenso para resultados de escores mais 

significativos na autonomia funcional em idosos ativos (as) se comparado aos idosos (as) 

sedentários/inativos. 
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RESUMO 
Este estudo objetivou analisar o uso da toxina botulínica (TxB) em pacientes com cefaleia crônica diária 
(CCD) na região norte do Espírito Santo, identificar o perfil socioeconômico destes pacientes e 
comparar a utilização da TxB com outros medicamentos previamente utilizados. O estudo foi realizado 
mediante análise de prontuários, com uma amostra de 10 pacientes. Feita uma relação entre a literatura 
estudada e os dados coletados. Conclui-se que a TxB tem efeito positivo no tratamento das CCD’s 
proporcionando redução nos episódios de crises e no uso de medicamentos associados. É ainda um 
tratamento considerado caro, mas que apresenta benefícios significativos ao paciente em tratamento. 
  
Palavras-chave: Cefaleia crônica diária; toxina botulínica; terapêutica. 
 
 

ABSTRACT 
This study aimed to analyze the use of botulinum toxin (TxB) in patients with chronic daily headaches 
(CDH) of the northern region of Espírito Santo, to identify the socioeconomic profile of these patients 
and to compare the use of TxB with other medications previously used. The study was conducted by 
analysis of medical records of 10 patients. A link between the studied literature and collected data was 
done, It is concluded that TxB has a positive effect in the treatment of CDH's providing reduction in 
episodes of crises and in the use of associated drugs. It is still considered an expensive treatment but 
shows significant benefits to the patient in treatment. 
 
Key words: Chronic daily headache; botulinum toxin; therapy. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
A toxina botulínica (TxB) é uma neurotoxina produzida pelo bacilo gram-positivo, anaeróbio, 
Clostridium Botulinum, que atua impossibilitando a liberação de acetilcolina na junção 
neuromuscular (MANGILLI, 2007). São conhecidos oito tipos de neurotoxinas botulínicas, 
classificadas em A, B, C1, C2, D, E, F e G (FIGUEIREDO, 2006).  As do tipo A, B, E e F podem 
ser tóxicas ao homem e provocar uma neuropatologia rara, porém, de alta letalidade, o 
botulismo. A identificação da TxB ocorreu em 1897 quando descrita por Emile Pierre Van 
Ermen na Bélgica após um surto com 23 óbitos por ingestão de conserva caseira 
contaminada, segundo informa o Manual Integrado de Vigilância Epidemiológica do Botulismo 
(2006). 

Embora muito conhecida por sua atuação na área da estética, a toxina botulínica é usada 
desde a década de 1980 como medida terapêutica para alguns sintomas de distonia cervical 
(DC), em distúrbios musculares de membros superior e inferior, estrabismo, blefaroespasmo, 
espasmo hemifacial, incontinência urinária e também para prevenir e/ou amenizar cefaleia em 
adultos com este diagnóstico (COLHADO, 2009). 
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Segundo Carruthers, atualmente são comercializados medicamentos que têm como princípio 
ativo o tipo A da toxina botulínica. O medicamento mais conhecido é o da marca Botox®; 
outros existentes no mercado são o Dysport® e o Prosigne® . 

Em abril de 2011, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da 
Resolução nº 1529, aprovou o uso da toxina botulínica no tratamento profilático da enxaqueca 
crônica diária que é um tipo de cefaleia crônica diária. A enxaqueca é caracterizada pela dor 
pulsátil, crescente, unilateral podendo mudar de lado, geralmente associada ou previamente 
sinalizada por sintomas como náusea, vômito ou labirintite (OLESEN, 2006). Segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), a enxaqueca ocupa a 19ª posição no ranking mundial 
de doenças incapacitantes (LIPTON, 2004). Para o paciente ser diagnosticado com este tipo 
de cefaleia crônica diária, ele precisa apresentar uma frequência de 15 ou mais crises por 
mês (JACKSON, 2012).  

Em relação à dor provocada pela cefaleia crônica diária, a TxB pode atuar sobre a musculatura 
dolorosa de maneira seletiva, interrompendo o ciclo espasmo-dor. Várias publicações têm 
demonstrado a eficácia e segurança da toxina botulínica A (TxB-A) no tratamento de pacientes 
com este diagnóstico (COLHADO, 2009), uma vez que as chances de  redução no número de 
crises ao mês e no uso de medicamentos profiláticos a partir do tratamento são grandes, e, 
além disso, os efeitos adversos secundários à utilização da TxB são raros.  

Além da baixa incidência de reações adversas outra vantagem relaciona-se com o tempo de 
ação da toxina: com duração de três a quatro meses por dose. 

Diante do exposto, este estudo analisa o uso da toxina botulínica em pacientes com cefaleia 
crônica diária, residentes na região norte do Espírito Santo, identifica o perfil socioeconômico 
do paciente com indicativo a esta terapêutica e compara a utilização da toxina botulínica com 
outros medicamentos previamente utilizados pelos pacientes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em um consultório de atendimento médico especializado que atende 
pacientes com transtornos neurológicos no norte do estado do Espírito Santo. A população 
alvo foram todos os pacientes com Cefaleia Crônica Diária (CCD) em tratamento com a Toxina 
Botulínica (TxB), constando um total de 10 pacientes. Teve como critério de inclusão os 
pacientes com diagnóstico de CCD, de ambos os sexos, maiores de 18 anos e em tratamento 
com a TxB.  Foram excluídos os pacientes menores de 18 anos, os com diagnóstico de CCD 
que fazem uso de outro tratamento e os sem diagnóstico de CCD.  

A coleta de dados foi realizada por meio de estudo de prontuários dos pacientes que 
atenderam aos critérios de inclusão e a amostra constituída por conveniência.  

As variáveis de interesse foram: sexo do paciente; cidade; condição socioeconômica de 
acordo com classificação do IBGE; modalidade da CCD; números de episódios mensais das 
crises; tempo de duração das crises; terapêuticas realizadas antes da TxB; dose da TxB 
utilizada no tratamento; resposta ao tratamento com a TxB e os efeitos adversos. O trabalho 
foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade Multivix – Vitória, com protocolo n.º 77/13, 
atendendo às orientações referentes ao protocolo de pesquisa da resolução 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS). 
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RESULTADOS 

A amostra foi constituída de nove pacientes do sexo feminino (90%) e apenas um paciente do 
sexo masculino (10%). Os resultados são demonstrados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Resultados obtidos na avaliação de prontuário de 10 pacientes com CCD. 

Continua 

Nº DESCRIÇÃO CLASSE 

SOCIAL 

TIPO DE 

CEFALEIA 

TERAPÊUTICA 

ANTERIOR 

TRATAMENTO COM 

A TxB 

RESPOSTA AO 

TRATAMENTO 

1 Sexo feminino, 

52 anos, 

procedente de  

Governador 

Valadares-MG 

B CCD, com 

média de 30 

episódios 

mensais com 

duração 

contínua da 

crise 

Topiramato 

100mg/dia, 

Depakote 

500mg/dia, 

Amitriptilina 

25mg/dia, 

Propanolol 

40mg/dia e 

Pizotifeno 1mg/dia 

Submetida a 3 

aplicações, com 

intervalo de 4 meses. 

Respondeu apenas à 

primeira, quando se 

manteve 3 meses 

sem crises intensas 

(média de 3 crises 

fracas por semana) 

Abandonou o 

tratamento 

2 Sexo feminino, 

55 anos, 

procedente de 

Linhares-ES 

A CCD, com 

média de 20 

episódios 

mensais com 

duração de 

cerca de 4h por 

crise 

Depakote 

250mg/dia, 

Sertralina 50mg/dia 

e Agomelatina 

25mg/dia 

 

 

Submetida a apenas 

1 aplicação, teve 

piora das crises na 

primeira semana, 

mas após esse 

período não mais 

apresentou crises 

intensas. 

Não precisou mais 

de utilizar 

medicamentos 

profiláticos 

3 Sexo feminino, 

50 anos, 

procedente de 

Linhares-ES 

A Enxaqueca 

crônica, com 

média de 10  

episódios 

mensais com 

duração de 

cerca de 6h por 

crise 

Depakote 

250mg/dia, 

Fluoxetina 

20mg/dia, 

Duloxetina 

60mg/dia e 

Agomelatina 

25mg/dia 

Submetida a 2 

aplicações, com 

intervalo de 1 ano, 

teve resposta 

satisfatória em ambos 

os casos.  

Houve redução da 

utilização de 

medicamentos 

profiláticos. 

Atualmente faz uso 

de Agomelatina. 

4 Sexo feminino, 

20 anos, 

procedente de 

Vitória-ES 

B CCD, com 

média de 30 

episódios 

mensais com 

duração de 

cerca de 6h por 

crise 

Topiramato 

100mg/dia, 

Depakote 

500mg/dia, 

Amitriptilina 

25mg/dia, 

Propanolol 

40mg/dia, 

Pizotifeno 1mg/dia 

e Clorpromazina 

10mg/dia 

Submetida a 1 

aplicação. 

Não houve 

resposta. 

5 Sexo feminino, 

60 anos, 

procedente de 

Vitória-ES 

B CCD, com 

média de 15 

episódios 

mensais com 

duração de 

cerca de 6h por 

crise 

Topiramato  

50mg/dia, Depakote 

500mg/dia, 

Amitriptilina 

25mg/dia, 

Propanolol 

40mg/dia e 

Fluoxetina 20mg/dia 

Submetida a 1 

aplicação, com boa 

resposta. 

Houve redução da 

utilização de 

medicamentos 

profiláticos. 

Atualmente faz uso 

de Pregabalina 

75mg/dia. 
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Continua 

Nº DESCRIÇÃO CLASSE 

SOCIAL 

TIPO DE 

CEFALEIA 

TERAPÊUTICA 

ANTERIOR 

TRATAMENTO COM 

A TxB 

RESPOSTA AO 

TRATAMENTO 

6 Sexo feminino, 

45 anos, 

procedente de 

Linhares-ES 

C CCD  com 

média de 30 

episódios 

mensais com 

duração 

contínua da 

crise 

Topiramato  

200mg/dia, 

Depakote 

250mg/dia, 

Amitriptilina 

25mg/dia, 

Propanolol 

40mg/dia, 

Pizotifeno 1mg/dia, 

Clorpromazina 

50mg/dia, 

Duloxetina 

60mg/dia, 

Agomelatina 

25mg/dia e 

Sertralina 10mg/dia 

Submetida a 2 

aplicações, com 

intervalos de 3 

meses. 

Não houve 

resposta. 

7 Sexo feminino, 

56 anos, 

procedente de 

Linhares-ES 

C CCD, com 

média de 20 

episódios 

mensais com 

duração de 

cerca de 6h por 

crise 

Topiramato  

25mg/dia,  

Sertralina 50mg/dia, 

Ciclobenzaprina 

5mg/dia e Depakote 

250mg/dia 

Submetida a 2 

aplicações, com 

intervalo de 1 ano. 

Houve boa 

resposta:  A 

frequência de crises 

caiu para 10 

crises/mês, de 

menor intensidade. 

Atualmente mantém 

TPM 25mg/dia e 

Sertralina 50mg/dia. 

8 Sexo masculino, 

38 anos, 

procedente de 

Linhares-ES 

B CCD, com 

média de 25 

episódios 

mensais com 

duração de 

cerca de 12h 

por crise 

Topiramato  

50mg/dia, Depakote 

500mg/dia, 

Amitriptilina 

25mg/dia, 

Propanolol 

40mg/dia, 

Fluoxetina 

20mg/dia, 

Pizotifeno 1mg/dia 

e Clorpromazina 

25mg/dia 

Submetido a 1 

aplicação 

Evoluiu com 

redução  na 

frequência de 

crises, que caiu 

para 2 

crises/semana, de 

menor intensidade 

e duração. Mantém 

uso de  Amitriptilina  

25mg/dia e  

Clorpromazina  

25mg/dia 

9 Sexo feminino, 

36 anos, 

procedente de 

Linhares-ES 

B CCD, com 

média de 20 

episódios 

mensais com 

duração de 

cerca de 6h por 

crise 

Topiramato  

100mg/dia, 

Depakote 

500mg/dia,Agomela

tina 25mg/dia, 

Fluoxetina 20mg/dia 

e Ciclobenzaprina 

10mg/dia 

Submetida a 1 

aplicação, com boa 

resposta 

Houve redução da  

frequência das 

crises para 1 

crise/semana, da 

intensidade e da  

duração. Ainda em 

uso de profiláticos: 

TPM 100mg/dia e 

Fluoxetina 

20mg/dia. 
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A média de idade observada na amostra foi de 45,6 anos, sendo a faixa etária entre 46 e 55 
anos a mais representativa, contando com quatro pacientes, seguida da faixa etária dos 36 
aos 45 anos, com três pacientes. Entre 56 e 65 anos, dois pacientes. Acima dos 66 anos não 
houve representatividade e na faixa de 18 aos 25 anos apenas um paciente.  

A partir das informações na coleta de dados, observou-se que o tratamento evolui com 
resposta mais satisfatória em pacientes que apresentam a média de 20 a 25 episódios de 
cefaleia mensais, visto que os mesmos obtiveram redução do uso de medicamentos 
profiláticos, da frequência, intensidade e duração das crises após a aplicação da toxina 
botulínica. Incluindo neste grupo um paciente que obteve resultado de excelência podendo 
abandonar o uso de todos os profiláticos mantendo o tratamento apenas com a TxB. 
Constatou-se também que dentre os pacientes que foram analisados, não houve relação entre 
o número de aplicações e bom prognóstico ao tratamento.   

Os pacientes que apresentavam cerca de 30 episódios mensais de cefaleia não obtiveram 
resposta ao tratamento. Desses pacientes, um recebeu apenas uma aplicação da toxina e o 
outro, duas, com intervalo de 3 meses. De acordo com o protocolo de aplicação da toxina 
botulínica atualmente utilizado, são realizadas sessões repetidas a cada 3 meses, esperando 
resultados positivos a partir da terceira sessão, embora já possa ser observada melhora na 
primeira aplicação (ALTIERI, 2011). No entanto, pode-se dizer que os resultados não foram 
conclusivos, uma vez que os pacientes ainda não realizaram as 3 aplicações indicadas no 
protocolo. 

Já nos pacientes com 10 a 15 episódios mensais houve apenas redução do uso de 
medicamentos profiláticos. No entanto, a comparação não é adequada, visto que os pacientes 
possuem subtipos diferentes de cefaleia. No total da amostra foi observado um abandono ao 
tratamento após um processo de 3 aplicações da TxB com intervalo de 4 meses entre elas, 
em que foi obtido melhora apenas após a primeira aplicação. 

De acordo com a divisão de classes proposta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), constatou-se que dos 10 pacientes analisados, 6 são pertencentes à 
classe B; 2 à classe A e 2 à classe C. Diante disso, conclui-se que pelo tratamento ser de alto 

Nº DESCRIÇÃO CLASSE 

SOCIAL 

TIPO DE 

CEFALEIA 

TERAPÊUTICA 

ANTERIOR 

TRATAMENTO COM 

A TxB 

RESPOSTA AO 

TRATAMENTO 

10 Sexo feminino, 

44 anos, 

procedente de 

Linhares-ES 

B CCD, com 

média de 25 

episódios 

mensais com 

duração de 

cerca de 10h 

por crise 

Topiramato  

25mg/dia, Depakote 

250mg/dia, 

Amitriptilina 

25mg/dia, 

Propanolol 

40mg/dia, 

Fluoxetina 

20mg/dia, 

Pizotifeno 1mg/dia 

Clorpromazina 

25mg/dia 

Submetida a 2 

aplicações, com 

intervalos de 1 ano, 

com boa resposta 

Houve redução da  

frequência das 

crises para 3 

crises/semana, da 

intensidade e da  

duração. Ainda em 

uso de profiláticos: 

TPM 25mg/dia e 

Clorpromazina 

25mg/dia. 
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custo, o acesso ao mesmo é dificultado para os indivíduos menos favorecidos 
financeiramente. 

  

DISCUSSÃO 

A literatura diz que o efeito da toxina botulínica começa se estabelecer em poucos dias, mas 
que seu efeito positivo no tratamento das cefaleias é melhor observado cerca de 90 dias após 
a primeira aplicação (COLHADO, 2009). Neste estudo notou-se que à exceção de um paciente 
que abandonou o tratamento, os demais tiveram boa resposta. Outro paciente relatou que na 
primeira semana após a aplicação, teve uma piora nas crises, seguida de uma melhora 
significativa nestas, o que segundo Colhado et al (2009) demonstrou ser possível em seu 
estudo. 

O efeito adverso ao uso da toxina foi relatado apenas por um paciente, com queixa de piora 
das crises na primeira semana após a aplicação, no entanto, Colhado et al (2009) descreve 
como possíveis efeitos adversos: fraqueza muscular, rigidez e dor cervical. 

Também foi observado que todos os pacientes da amostra faziam uso do medicamento 
Depakote® – ácido valproico (em concentrações/doses distintas). Este medicamento é um 
antiepilético e anticonvulsivante que atua como tratamento profilático eficaz na CCD’s como 
indicam os estudos de Stefane et al (2012). 

Observou-se também o uso frequente de topiramato, um importante antiepilético e 
anticonvulsivante que atua com grande eficácia em associação ao tratamento das CCD’s. 
Apenas dois pacientes da amostra não fazem uso deste fármaco. 

Dos dez pacientes avaliados, seis faziam uso de amitriptilina (antidepressivo tricíclico) 
associado a propranolol (beta-bloqueador), associação esta que foi analisada nos estudos de 
casos (JEVOUX, 1998) mostrando resposta considerável nos pacientes diagnosticados com 
alguma modalidade de CCD que apresentaram melhora com o uso de medicamentos 
profiláticos. Há estudos que salientam que essa é a associação de drogas de primeira linha 
mais utilizada no tratamento da migrânea crônica (modalidade de CCD), mostrando-se 
vantajosa (TEIXEIRA,2006).  

Outros medicamentos foram utilizados. Quatro pacientes fazem uso de agomelatina, um 
fármaco agonista aos receptores de melatonina; Fluoxetina, um antidepressivo que age 
impedindo a recaptação de serotonina, foi uma das drogas usadas por cinco dos dez 
pacientes. Esta parece ser efetiva e segura na profilaxia da enxaqueca segundo a literatura 
(AMORIM, 2004).  

 

CONCLUSÃO 

O Consenso da Sociedade Brasileira de Cefaleia (2000) apresenta recomendações para o 
tratamento profilático de enxaqueca, que incluem além da toxina botulínica: 
betabloqueadores, antidepressivos, bloqueadores de canal de cálcio, antagonistas da 
serotonina, antiepiléticos e miscelânea (drogas dopaminérgicas, antiagregantes plaquetários, 
anticoagulantes e cofatores de metabolismo da serotonina – riboflavina) (STEFANE, 2012).  

Este consenso corrobora com as informações obtidas na coleta de dados deste estudo onde 
os pacientes faziam uso de terapêuticas associadas como medida profilática à CCD. A maioria 
teve boa resposta ao uso e eficiência da toxina botulínica podendo reduzir doses e 
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quantidades de fármacos associados. O que é uma das vantagens desta terapêutica: reduzir 
o uso de medicamentos de uso contínuo. 

No entanto ressalta-se que tendo em vista o tamanho da amostra de pacientes estudados não 
é possível uma conclusão definitiva sobre a resposta ao tratamento com a toxina botulínica, 
mas pode-se afirmar que o tratamento apresentou resultados positivos, sabendo que na maior 
parte dos pacientes analisados houve resposta satisfatória, em relação à redução de crises 
além da redução do uso de medicamentos associados. 
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RESUMO 

O câncer é uma das causas de maior mortalidade e morbidade no mundo. No Brasil, o câncer de mama 
(CAM) representa a maior causa de morte por câncer entre as mulheres, e caracteriza-se como o mais 
prevalente na faixa etária entre 40 e 69 anos. Mulheres diagnosticadas com CAM devem ser 
submetidas à dosagem de marcadores tumorais circulantes no sangue. Para o CAM, o marcador 
tumoral por excelência é o CA 15.3, devido a sua alta sensibilidade e especificidade. Este trabalho 
demonstra uma revisão bibliográfica nacional e internacional, com a qual foi possível concluir que a 
dosagem dos marcadores tumorais é objetiva, de fácil reprodução e de baixo custo e é uma ferramenta 
importante na avaliação do estadiamento e resposta terapêutica, além de detecção de possível recidiva 
e prognóstico da paciente. 
Palavras-chave: Câncer de mama. CA 15.3. Marcador tumoral. 
 
 

ABSTRACT 

Cancer is one of the causes of increased mortality and morbidity in the world. In Brazil, the breast cancer 
CAM represents the largest cause of death from cancer among women, and is characterized as the 
most prevalent among women of 40 and 69 years old. Women diagnosed with CAM should be monitored 
the blood dosage of circulating tumor markers. CA 15.3 is the most reliable tumor marker for CAM, due 
to its high sensibility and specificity. This study demonstrates a national and international review, which 
was concluded that the dosage of tumor markers levels is an objective, easy and of low cost and is an 
important tool in the evaluation of the staging and therapeutic response, in addition to detection of 
possible recurrence and prognosis of the patient. 
Keywords: breast cancer. CA 15.3. Tumor Marker. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma das causas de maior mortalidade e morbidade no mundo, com mais de dez 

milhões de novos casos e mais de seis milhões de mortes por ano. De todos os tipos de 

neoplasias, exceto o câncer de pele não-melanoma, o câncer de mama (CAM) é o mais 

incidente entre as mulheres no mundo (cerca de um milhão de novos casos estimados por 

ano). No Brasil, o CAM representa a maior causa de morte por câncer entre as mulheres, e 

caracteriza-se como o mais prevalente na faixa etária entre 40 e 69 anos (TRUFELLI et al., 

2008). De acordo com os dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer), para o ano de 2012 

foram estimados 52.680 novos casos de CAM no Brasil, representando uma taxa de 52,5 

casos a cada cem mil mulheres (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2004). 

 

Atualmente a mamografia é o principal método diagnóstico do CAM em estágio inicial, capaz 

de detectar alterações ainda não palpáveis e possibilitando, assim, o tratamento precoce, 

mais efetivo e menos agressivo. É praticado em mulheres a partir dos 40 anos e, apesar de 

suas limitações, ainda representa o melhor método disponível de rastreamento do câncer 

mamário (SCLOWITZ et al., 2005). 
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O CAM pode ser detectado pelo autoexame das mamas e/ou pela realização de mamografia 

e/ou ultrassonografia, devendo ser confirmado por meio da biópsia da lesão. A biópsia deve 

conter todos os elementos necessários para o adequado manejo clínico da paciente sob o 

ponto de vista prognóstico e terapêutico. Caso haja confirmação, deve-se realizar a avaliação 

imunohistoquímica, pesquisa da presença de receptores hormonais (estrógeno e 

progesterona) e de marcadores tumorais específicos, no soro da paciente (TRUFELLI et al., 

2008). 

 

Mulheres diagnosticadas com CAM devem ser submetidas à monitorização por meio de 

exames laboratoriais que têm, por objetivo, a dosagem de marcadores tumorais, que podem 

ser metabólitos moleculares ou quaisquer moléculas ou substâncias que aparecem na 

circulação sanguínea e estão relacionados aos processos de transformação maligna, 

proliferação, diferenciação e metástases (SALDIVIA et al., 2006). Segundo a literatura, o 

marcador mais sensível e específico para o CAM é o CA 15.3, cuja sensibilidade varia de 

acordo com a massa tumoral e estadiamento clínico, sendo de 88 a 96% na doença 

disseminada (MENDES, [s.d.]).  

 

O CAM é a principal neoplasia maligna que acomete o sexo feminino no Brasil (SCLOWITZ 

et al., 2005), apresentando assim, chances em torno de 12,5% de desenvolvê-lo ao longo da 

vida. Representa a primeira causa de morte por câncer entre as mulheres (CANTINELLI et 

al., 2006), perdendo apenas para o câncer de pulmão, no Brasil. Caracteriza-se como 

malignidade mais prevalente na faixa etária entre 40 e 69 anos entre as mulheres (TRUFELLI 

et al., 2008). 

 

Considera-se como marcador ideal para o CAM, o CA 15.3, por ser mais sensível e específico. 

Seu valor sérico elevado varia de acordo com o estadiamento dos pacientes, sendo de 5% a 

30% no estádio I, 15% a 30% no estádio II, 60% a 70% no estádio III, e de 65% a 90% no 

estádio IV (OLIVEIRA; FONSECA, acesso em 04 out. 2012). 

 

Estadiar um caso de neoplasia maligna significa avaliar o seu grau de disseminação. Para tal, 

há regras internacionalmente estabelecidas, as quais estão em constante aperfeiçoamento. 

O estádio de um tumor reflete não apenas a taxa de crescimento e a extensão da doença, 

mas também o tipo de tumor e sua relação com o hospedeiro. A classificação das neoplasias 

malignas em grupos obedece a diferentes variáveis: localização, tamanho ou volume do 

tumor, invasão direta e linfática, metástases à distância, diagnóstico histopatológico, produção 

de substâncias, manifestações sistêmicas, duração dos sinais e sintomas, sexo e idade do 

paciente, etc (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2012). 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar e discutir a importância do marcador tumoral CA 

15.3 no diagnóstico e tratamento do CAM. Foram realizadas buscas nas bases eletrônicas de 

dados, como: BIREME, MEDLINE E Scielo, utilizando CA 15.3, CAM, Diagnóstico e 

Tratamento como palavras-chave. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

A mama feminina é composta principalmente de lóbulos (glândulas produtoras de leite), dutos 

(tubos minúsculos que carregam o leite dos lóbulos para o mamilo) e estroma (tecido adiposo 

e tecido conjuntivo que envolve os ductos e lóbulos, vasos sanguíneos, e vasos linfáticos). A 

maioria dos CAM começa nas células que revestem os ductos (cânceres ductais). Alguns 

começam nas células que revestem os lóbulos (câncer lobular) (Figura I), enquanto um 

pequeno número inicia em outros tecidos (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2012). 

 

A carcinogênese é um processo que culmina com o desenvolvimento de tumores (FILHO; 

PEREIRA; GUIMARÃES, 2004) e é caracterizado pelo crescimento anormal de um tecido 

(ROBBINS; COTRAN; KUMAR, 1991). Esse mecanismo é induzido por agentes carcinógenos 

que provocam alterações no DNA e induzem as células normais a entrarem em divisão e gerar 

o tumor (BRASILEIRO FILHO; LIMA PEREIRA; GUIMARÃES, 2004). Em relação ao CAM, 

quando este é originado a partir de tecidos epiteliais como pele ou mucosas ele é denominado 

carcinoma; caso se inicie a partir de tecidos conjuntivos como os ossos, a musculatura ou o 

tecido cartilaginoso, é chamado de sarcoma (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2012).  

 

No Brasil, dentre os diversos tipos de câncer, o CAM configura-se como a neoplasia maligna 

de maior incidência (SASCO, 2003; INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2012). Quando 

diagnosticado em fases iniciais, o CAM apresenta grandes chances de cura, com uma 

sobrevida média de 97% em cinco anos (MORAES et al., 2006). Em relação ao diagnóstico, 

ensaios clínicos randomizados têm demonstrado que a mamografia de rastreamento para 

mulheres de 40 a 79 anos pode reduzir a mortalidade, sendo o maior impacto encontrado na 

faixa etária de 50 a 69 anos, com redução da mortalidade em torno de 25% nesse grupo 

(GONÇALVES et al., 2007). A ocorrência de CAM em mulheres jovens é incomum, com cerca 

de 6,5% de casos desta neoplasia ocorrendo em mulheres com menos de 40 anos e 0,6% em 

mulheres com menos de 30 anos. A idade é, com frequência, mencionada como um fator 

independente de mau prognóstico, embora esta afirmação não seja universalmente aceita 

(CLAGNAN et al., 2008). 

 

É sabido que o CAM, até o momento, não pode ser evitado. Todavia, algumas das etapas da 

história natural da doença são conhecidas, bem como seus fatores de risco e de proteção. O 

principal fator de risco para a ocorrência do CAM é a idade avançada, porém diferentes fatores 

interagem na etiologia da doença, como obesidade na pós-menopausa, exposição à radiação 

ionizante em altas doses, exposição a pesticidas/organoclorados e tabagismo, sexo feminino, 

menarca precoce, menopausa tardia, primeira gestação tardia, história de câncer de ovário 

ou de mama ou história de doença mamária benigna, alta densidade mamária, mutações 

genéticas e história familiar de CAM. A prevenção não deve focalizar apenas os fatores de 

risco associados ao CAM, mas também os fatores de proteção (THULER, 2003; PAIVA, 2002). 

Apesar de uma redução do risco poder ser alcançada com a prevenção, estas estratégias não 

podem eliminar a maioria dos CAM que se desenvolvem em regiões de baixa e média renda, 

em que costumeiramente o tumor é diagnosticado em estágios muito avançados. Assim, a 

detecção precoce, a fim de melhorar o resultado e sobrevivência, continua a ser a pedra 

angular do controle do CAM (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). O diagnóstico 

precoce do CAM está ligado, indubitavelmente, ao acesso à informação para as mulheres, 
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conscientizando-as sobre a realização do autoexame da glândula mamária, da busca pelo 

exame clínico e pela mamografia, tríade na qual deve se basear o rastreamento dessa 

neoplasia (MARINHO et al., 2003). 

 

Os marcadores tumorais estão assumindo um papel crescente em todos os aspectos do 

tratamento do câncer, a partir de triagem para acompanhamento pós-tratamento. Importantes 

decisões clínicas estão cada vez mais sendo feitas com base em tais resultados, para 

monitorização do diagnóstico, o rastreio de predição, ou de tratamento. Contudo, os 

biomarcadores representam apenas um adjuvante para o diagnóstico. Dessa forma, 

estabelecer um diagnóstico com base em resultados de marcadores tumorais isoladamente 

não deve ser fomentando, por causa do problema de inespecificidade. Na realidade, apesar 

dos inúmeros estudos e esforços, um marcador tumoral ideal não existe (SHARMA, 2009). 

 

Marcadores tumorais são definidos como substâncias que podem ser detectadas e 

quantificadas no sangue ou em outros fluidos orgânicos de pacientes portadores de 

neoplasias. O marcador ideal deve ser produzido por todos os tumores da mesma linhagem 

e seus níveis devem ser detectados mesmo na presença de pequena quantidade de células. 

Os níveis séricos devem estar aumentados proporcionalmente com o grau de malignidade do 

tumor, refletindo o estado clínico da doença com precisão, a evolução clínica e a regressão 

da doença, sendo a sua normalização associada à cura. Deve ser sensível e específico, 

apresentar níveis proporcionais ao tamanho tumoral, ter utilidade no estabelecimento do 

prognóstico, antecipar a ocorrência de recorrências e permitir a seleção de tratamento (REIS, 

2005). Os marcadores tumorais são frequentemente utilizados para detectar a recorrência da 

doença após o tratamento principal para o cancro, e para monitorar a resposta ao tratamento 

em pacientes com doença avançada (BARTSCH et al., 2006). O marcador mais utilizado para 

o CAM é o antígeno mama-associado CA 15-3, uma mucina epitelial polimorfa (PEM) 

(CIRIADES, 2009). 

 

O marcador CA 15.3 é o marcador tumoral, por excelência, do CAM, pois é o mais sensível e 

específico, e pode ser amplamente usado como marcador tumoral na circulação, para 

monitoramento e respostas a tratamentos e pode dar uma real informação de recidivas da 

doença, precedendo os sinais clínicos em até 13 meses (ALMEIDA et al., 2007). O antígeno 

do câncer 15.3 é uma glicoproteína de 300-450 KDa que reage com dois anticorpos 

monoclonais, DF3 e 115D8. Consiste de uma cadeia repetida de polipeptídeos revestidos 

externamente por carboidratos (CIRIADES, 2009). O valor de referência adotado pela maioria 

dos laboratórios para o marcador CA 15.3 é resultado inferior a 31.3 U/mL (BECKMAN 

COULTER, 2004). Apenas 1,3 % da população sadia tem CA 15.3 elevado (ALMEIDA et al., 

2007). Ainda que seja um bom marcador tumoral, valores elevados do CA 15-3 devem ser 

analisados com cautela devido ao fato de, também, estar elevado em outros carcinomas como 

o de ovário, pulmão, colo uterino, fígado, linfomas, além de outras doenças como hepatite 

crônica, tuberculose, sarcoidose e lúpus eritematoso sistêmico (ALMEIDA et al., 2007). 

 

Em relação ao tratamento para o CAM, este pode ser classificado em grandes grupos, com 

base em como funcionam e quando são usados. Tais como: terapia local, terapia sistêmica, 

terapia adjuvante e terapia neoadjuvante (ONCOGUIA, 2012). 
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 A média de idade em pacientes com CAM, encontrada em estudos como o descrito por 

Mendes, Sturmer e Basegio (2010) foi de 56 anos, por Moraes et al., (2006) é em torno de 54 

anos e Koifman et al., (2004) descreve idade média de 55 anos.  

 

Verificou-se que a maioria dos pedidos é feita para doentes do sexo feminino (NEVES, 2012), 

e preferencialmente após os 40 anos de idade, o que pode ser justificável pelo CAM ser uma 

doença maligna, heterogênea e complexa (MENDES, [s.d.]), ou pelo fato de o tempo trazer 

mudanças celulares e moleculares, tornando-as susceptíveis a mutações e assim mais 

vulneráveis ao surgimento de neoplasias, além da exposição por mais tempo aos diversos 

fatores de risco para câncer, tais como dieta desregrada, exposição a radiações e a 

inseticidas, consumo de álcool, tabagismo, entre outros (NEVES, 2012). 

 

Sabe-se que concentrações mais elevadas dos marcadores CA 15.3 se associam com 

estádios mais avançados da doença, nos quais se observam maior massa tumoral e maior 

comprometimento nodal (MENDES, [s.d.]). Estudos demonstram que a elevação dos 

marcadores tumorais pode ser o primeiro sinal da recorrência da doença. Este aumento pode 

ser observado até 13 meses antes do diagnóstico clínico da recidiva, e no estudo de Mendes 

et al. mais de 35% das pacientes apresentam elevação do CA 15.3 (MENDES et al., 2010).  

 

 

CONCLUSÃO 

 

O CA 15.3 tem sido usado na prática clínica no seguimento dos doentes já tratados contra o 

CAM, no sentido da detecção mais precoce das recidivas. No entanto, o interesse do CA 15.3 

para detecção das recorrências do CAM não parece ser consensual entre os vários autores, 

embora continue a ser utilizado na maioria das instituições dedicadas ao tratamento do cancro 

da mama. 

 

Neste estudo observamos a grande utilização clínica deste marcador como método 

complementar ao diagnóstico. De acordo com os dados relacionados, segundo Neves (2012) 

na maioria dos casos, à medida que o nível do grupo etário aumenta, a média do valor sérico 

em cada patologia torna-se mais elevada, podendo refletir as alterações no sistema imunitário 

e do metabolismo glicosídeo, associadas ao envelhecimento. Releva-se, assim, a importância 

da preparação dos laboratórios clínicos de forma a assegurarem intervalos de referência entre 

os exames apropriados de acordo com as idades. 

 

Ao término deste estudo, conclui-se que o marcador tumoral CA 15.3 é um marcador sensível 

e específico para o CAM, de baixo custo e correlaciona-se bem com a idade das pacientes. 
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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo incentivar a prática de atividades lúdicas com alunos de modo a 
estimular sua motivação e aprendizado. O trabalho feito pelo educador com atividades lúdicas tem se 
mostrado eficaz no incentivo à busca por conhecimentos, principalmente se tratando de assuntos 
relacionados às Ciências Naturais que, muitas vezes são considerados complexos e de difícil 
entendimento. Utilizar jogos como instrumento pedagógico faz com que a competitividade saudável 
promova o processo de ensino e aprendizagem de maneira menos maçante aos indivíduos envolvidos. 
Porém, muitos educadores acabam encontrando dificuldades em inserir atividades diferenciadas que 
contribuam para a dinâmica escolar. Nesta perspectiva apresentamos um jogo de perguntas que devem 
ser relacionadas às imagens de cartas confeccionadas de acordo com o assunto abordado. Vale 
ressaltar que esse modelo de atividade pode ser adequado aos mais variados assuntos e aplicado em 
qualquer nível de ensino. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Atividade lúdica, ciências, jogos. 

 

 

ABSTRACT 

The present study aims to encourage the practice of recreational activities with students to stimulate 
their motivation and learning. The work done by educators with playful activities have been effective in 
encouraging the search for knowledge, especially when dealing with issues related to the natural 
sciences which, in general, are complex and difficult to understand. Using games as an educational tool 
makes healthy competitiveness promotes the teaching and learning of less dull way the individuals 
involved. However, many educators end up finding it difficult to insert different activities that contribute 
to the school dynamics. In this perspective we present a set of questions that should be related to 
images made of letters according to subject matter. It is noteworthy that this pattern of activity may be 
suitable for a variety of issues and applied at any level of education. 
 

KEYWORDS: Playful activity, sciences, games. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação tradicional desde o século XIX é criticada pelo fato de seguir um formato pré-

definido de sequências curriculares. Pode-se afirmar que esse tipo de perspectiva não 

considera e/ou proporciona alternativas para auxiliar a interação de saber que ocorre no dia 

a dia no ambiente escolar. Várias correntes educacionais surgiram a partir do olhar crítico 

desta, com isso o desenvolvimento de ferramentas que proporcionam facilidade no 

aprendizado do estudante têm sido incentivadas com mais frequência no cotidiano escolar. 

Gardner (2007) em seus diversos trabalhos concluiu que a mente é composta de múltiplas 

capacidades independentes entre si, ao invés de apenas uma.  
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Para Santana e Resende (2008), atividades lúdicas são práticas privilegiadas para uma 

educação que tem como objetivo o desenvolvimento pessoal e a atuação cooperativa na 

sociedade. São também, instrumentos motivadores, atraentes e estimuladores do processo 

de ensino e aprendizagem e da construção do conhecimento. 

 

Lima (2011) diz que a atividade lúdica tem o objetivo de propiciar um meio para que o aluno 

induza o seu raciocínio à reflexão e, consequentemente, à construção do seu conhecimento. 

Ademais, promove a construção do conhecimento cognitivo, físico, social e psicomotor o que 

o leva a memorizar mais facilmente o assunto abordado. 

 

Na atualidade com a difusão das tecnologias que permeiam os mais variados componentes 

do cotidiano humano, os jogos lúdicos fazem parte de uma grande parcela. Novos jogos foram 

criados, outros ainda melhorados e alguns educadores ficam atentos a essas possibilidades 

para complementarem os elementos pedagógicos de ensino. Assim mostra Lucchini (2010), 

que pôde comprovar a partir de pesquisas realizadas em ambientes escolares que a atividade 

lúdica tem sido utilizada nas aulas de Ciências Naturais como um meio para aprendizagem 

de competências e habilidades exteriores ao próprio ato de brincar e jogar, tais como 

socialização, aquisição e assimilação de conhecimentos. 

 

Tendo em conta os argumentos apresentados acima, o presente artigo tem como objetivo a 

divulgação de uma proposta de atividade lúdica para fins didáticos no ensino de 

ciências/biologia, com o intuito de promover a diversão de um jogo com assimilação de 

conhecimentos. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Nos dias atuais está cada vez mais difícil manter a atenção dos estudantes em sala de aula. 

Muitos professores ficam desmotivados deixando de lado o interesse na aprendizagem do 

estudante. Para um aprendizado prazeroso e uma fuga de aulas muito expositivas, sugerimos 

a aplicação de um jogo lúdico como maneira de atrair a atenção dos estudantes e em 

consequência motivar seu interesse pelo conhecimento. 

 

A presente atividade tem como objetivo propor aos professores um jogo simples, de baixo 

custo, que possa ser confeccionado a partir de qualquer tema. Neste jogo, denominado “Tapa 

Certo no Conhecimento”, utilizamos a Unidade de Histologia Animal da disciplina de Biologia 

direcionada aos alunos do 1º ano do Ensino Médio por ser um assunto de difícil assimilação.   

 

 

CONFECÇÃO DO JOGO 

 

Foram confeccionadas 2 ‘mãozinhas’ com pedaços de bambu e com ventosas de plástico 

(figura 1). A partir do tema escolhido foram elaboradas 30 cartas com dimensões de 7 cm x 7 

cm, sendo 15 com imagens coloridas juntamente com a resposta (figura 2) e 15 com as dicas 

(figura 3). Essas cartas foram plastificadas para que possam aderir à Ventosa. O professor 
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pode elaborar em uma folha as perguntas com as respostas para auxiliá-lo no decorrer do 

jogo. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura1: ‘Mãozinhas’ de bambu e ventosas de plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2: Cartas respostas 
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Figura 3: Cartas dicas 

 

 

 Orientações para o professor: 

 

Tecido Epitelial Glandular - São estruturas formadas por agrupamentos de células epiteliais 

que se multiplicam e penetram no tecido conjuntivo subjacente. É especializado na produção 

de secreções. 

 

Tecido Epitelial de Revestimento - Tecido que reveste o corpo e suas cavidades, 

protegendo o organismo contra atritos, invasão de microrganismos e evaporação. 
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Tecido Conjuntivo Propriamente Dito Frouxo – Tecido conjuntivo com poucas fibras; é 

delicado e flexível e está espalhado por todo o corpo, preenchendo espaços e servindo de 

apoio aos epitélios, sustentando os órgãos. 

Tecido Conjuntivo Propriamente Dito Denso Modelado - É mais resistente por causa da 

maior concentração de fibras. As fibras dos tendões e ligamentos estão arrumadas 

paralelamente ao sentido da tração do músculo. 

 

Tecido Conjuntivo Propriamente Dito Denso Não-Modelado - É mais resistente por causa 

da maior concentração de fibras. Na derme, as fibras estão dispostas de maneira 

desordenada. 

 

Tecido Conjuntivo Adiposo - É um tecido muito rico em células que acumulam gordura 

servindo como reserva de energia e proteção contra o frio. 

 

Tecido Conjuntivo Cartilaginoso - Além de fibras colágenas e elásticas possui glicídios e 

glicoproteínas, que lhe dão consistência firme e flexível, tornando-o capaz de sustentar 

diversas partes do corpo e permitindo certa flexibilidade de movimento. 

 

Tecido Conjuntivo Ósseo - Além de atuar na sustentação do corpo é importante nos 

movimentos, servindo de ponto de apoio para os músculos e protegendo órgãos vitais, como 

o sistema nervoso e os pulmões. 

 

Tecido Linfático - Tipo de tecido hematopoiético, responsável pela produção dos glóbulos 

do sangue. É encontrado em certos órgãos de defesa como: timo, baço e linfonodos. 

Tecido Sanguíneo - Pode ser considerado um tecido muito especial, pois sua substância 

intercelular – o plasma – está no estado líquido, sendo constituída de água, sais minerais, 

proteínas e diversas substâncias. 

Tecido Muscular Estriado Esquelético - É formado por células cilíndricas muito 

comprimidas, plurinucleadas e suas miofribilas apresentam faixas claras e escuras alternadas, 

formando estrias transversais. 

Tecido Muscular Estriado Cardíaco - É formado por células longas, ramificadas e 

mononucleadas, com estrias transversais. Contraem-se de forma involuntária, rápida e 

ritmada. Está localizado no coração. 

Tecido Muscular Liso - É formado por células mononucleadas, sem estrias transversais, é 

involuntário e está presente nas paredes dos órgãos ocos. 

 

Tecido Nervoso - Principal componente de um órgão que é responsável por receber 

mensagens, armazenar informações, comandar as respostas fazendo os músculos ou as 

glândulas funcionarem e coordenar diversas funções do organismo. 

Neurônios - Células altamente especializadas que se comunicam entre si formando uma rede 

pela qual circulam mensagens – os impulsos nervosos. 
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COMO JOGAR 

 

O professor divide a turma em dois grupos. Cada grupo deve ter um representante que irá 

responder às perguntas; contudo os outros componentes poderão ajudá-lo nas respostas. 

Espalham-se na mesa as cartas-respostas voltadas para cima. As perguntas devem ficar 

voltadas para baixo em um monte próximo ao professor. O professor pega uma carta do monte 

e lê à pergunta, o representante deve utilizar a ‘mãozinha’ para pegar a carta que corresponda 

corretamente à pergunta. O primeiro a pegar a carta certa ganha aquela rodada, assim se faz 

até que terminem as perguntas. No final o grupo que estiver com o maior número de cartas é 

o vencedor. Vale ressaltar que a quantidade de cartas e o tema do jogo ficam a critério do 

professor. 

 

 

REFLEXÕES E DISCUSSÃO 

 

O trabalho realizado com jogos e atividades lúdicas não só é visto como um facilitador na 

aprendizagem, mas também um facilitador no processo de ensino tornando-se uma 

ferramenta de aproximação entre o educador e o educando , facilitando o entendimento e 

despertando o interesse dos alunos. Com isso os alunos sentem-se inseridos em seu próprio 

mundo, principalmente quando é trabalhado com crianças.  

 

O jogo estimula a curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança.  Proporciona aprendizagem, 

desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração da atenção (FERREIRA, 

2010). 

 

Quando se usam ferramentas para o estímulo do aprendizado, deve-se levar em consideração 

o contexto em que os alunos estão inseridos e também seu cotidiano; dessa forma os alunos 

estarão mais confiantes e com isso tornam-se mais vulneráveis para a assimilação dos 

conteúdos que são esperados que sejam compreendidos.  

 

O jogo aguça a curiosidade tornando-se uma atividade prazerosa que prende a atenção dos 

educandos tornando-se assim eficiente na compreensão dos assuntos mais complexos e que 

levariam muito mais tempo para serem assimilados se fossem ensinados de forma tradicional. 

Porém, para que seja realmente eficiente, as escolas e educadores precisam se inserir nesse 

método, tornando isso uma prática comum dentro do ambiente de ensino. 
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INSTRUÇÕES PARA AUTORES 

  

REVISTA ESFERA ACADÊMICA 
 
A Revista Eletrônica Esfera Acadêmica (ISSN: 2317-000X) é um periódico semestral 
destinado à divulgação da produção científica nas diversas áreas dos alunos e 
docentes da MULTIVIX-Vitória e de instituições externas. Os artigos encaminhados 
serão submetidos à avaliação da Assessoria Científica, especialistas na área 
relacionada ao tema do artigo, que decidirá sobre a conveniência da publicação, 
encaminhando aos autores sugestões e possíveis correções. O manuscrito deverá ser 
enviado para o e-mail pesquisa.vitoria@multivix.edu.br, juntamente com uma carta de 
apresentação assinada pelo autor correspondente, na qual declara que os autores 
estão de acordo com a publicação, informa o tipo de artigo segundo as definições 
explicitadas nas normas e indica o endereço completo, e-mail e telefone para contato 
de todos o(s) autor(es). Os artigos são de inteira responsabilidade de seus autores e 
o Conselho Editorial não se responsabilizará pelas opiniões expressadas nos artigos 
publicados.  
 
 

1) PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO 

 
A Revista Eletrônica Esfera Acadêmica publica Artigos originais, Artigos de revisão, 
Artigos de atualização e/ou divulgação, Relato de caso, Relatos de experiência, 
Resenhas e Artigos de Atividade de Ensino. 
 
Artigos originais 
Estrutura: Resumo, Abstract, Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão 
e Conclusão.  
Limite de laudas: Máximo 15. 
Artigos de revisão 
Estrutura: Resumo, Abstract, Introdução, Desenvolvimento e Conclusão.  
Limite de laudas: Máximo 20. 
 
Artigos de atualização e/ou divulgação 
Estrutura: Resumo, Abstract, Introdução, Desenvolvimento e Conclusão.  
Limite de laudas: Máximo 5. 
 
Relato de caso 
Estrutura: Resumo, Abstract, Introdução, Apresentação do caso, Discussão e 
Conclusão.  
Limite de laudas: Máximo 10. 
 
Relatos de experiência 
Estrutura: Resumo, Abstract, Introdução, Apresentação da experiência, Discussão e 
Conclusão.  
Limite de laudas: Máximo 10. 
 

mailto:pesquisa.vitoria@multivix.edu.br
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Resenhas 
Devem ser breves, preparadas por especialistas da área, consistindo em um resumo 
comentado, com opiniões que possam nortear os leitores interessados na publicação. 
Antes do texto, incluir a referência bibliográfica completa da obra resenhada e, no final, 
a titulação acadêmica e a afiliação do autor da resenha. 
Limite laudas: Máximo 3. 
 
Ensino  
Atividades lúdicas de ensino de conteúdos de disciplinas. 
 
 
 

2) FORMATO DO MANUSCRITO 

 
Formato geral 
1) O manuscrito deve ser digitado em página tamanho 210x270mm (A4), utilizando o 
editor de texto Microsoft Word. Todo o manuscrito deve ser justificado, exceto as 
referências que devem estar alinhadas à esquerda. 
 
2) O texto deve ser digitado com espaçamento 1,15 entre as linhas, letra tipo Arial 
tamanho 11. Exceto as Referências que devem ser digitadas em espaço simples. 
 
3) O resumo e abstract devem ser digitados com espaçamento simples e tamanho da 
fonte Arial tamanho 10. O resumo deverá ter no máximo 250 palavras. 
 
4) As chamadas no corpo do texto devem ser feitas por autor e ano (sistema 
alfabético).  
 
5) As citações diretas longas, notas de rodapé e legendas das ilustrações e das 
tabelas devem ser digitadas em espaçamento simples e tamanho da fonte Arial 
tamanho 9.  
 
6) As margens superior e esquerda devem ter 3 cm e as margens inferior e direita 2 
cm.  
 
7) Não inserir número de páginas. 
 
8) Não é obrigatório o Abstract. 
 
 
Página de abertura 
Deverá conter o título e subtítulo (se houver) que poderá ter no máximo 25 palavras, 
o nome completo do(s) autor(es) na forma direta, acompanhados de suas formações 
acadêmicas e afiliações, devendo essas informações ficarem logo abaixo dos 
nomes dos autores escritos de forma direta. 
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Estrutura do texto 
A estrutura do texto deverá estar de acordo com o tipo de manuscrito. 
 
 
Resumo Geral  
 
 
 

 
 
 
 
 
Figuras  
As figuras (gráficos, fotografias, desenhos e esquemas) devem ser numeradas 
consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem que forem citadas no texto. As 
legendas devem ser colocadas na parte inferior das figuras. Todas as figuras, sem 
exceção, devem ser citadas no corpo do texto. 
 
Tabelas e Quadros 
As tabelas e quadros devem ser numeradas consecutivamente com algarismos 
arábicos, na ordem que forem citadas no texto. As legendas de tabelas devem ser 

TÌTULO: Arial Black, tamanho de fonte 11, 

espaçamento simples.  

AUTORES: Arial, tamanho de 

fonte 11, espaçamento simples. 
Um (1) espaço 

Dois (2) espaços 

FORMAÇÕES ACADÊMICAS E 

AFILIAÇÕES DOS AUTORES: Arial, 

tamanho de fonte 9, espaçamento simples 

Arial, tamanho de fonte 10, 

espaçamento simples.  

Maiúscula, Arial, tamanho de 

fonte 11, espaçamento simples 

Dois (2) espaços 
Maiúscula, Arial, tamanho de 

fonte 11, espaçamento 1,15.  

Arial, tamanho de fonte 11, 

espaçamento 1,15.  
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colocadas na parte superior. Todas as tabelas, os quadros, sem exceção, devem ser 
citadas no corpo do texto. 
Palavras-chave 
Fornecer de 3 a 6 a descritores.  
 
Abreviações 
As abreviações devem ser definidas na primeira menção no texto e em cada tabela e 
figura.  
 
 
 

3) AGRADECIMENTOS 

 

Os agradecimentos devem ser breves, diretos e dirigidos apenas a pessoas ou 
instituições que contribuíram substancialmente para a elaboração do trabalho. 
Devem-se incluir as fontes de apoio, incluindo federal, indústria e apoio filantrópico. 
Os agradecimentos devem vir depois da conclusão e antes das referências. 
 
 
 

4) ÉTICA E CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 

 

Ao relatar experimentos com seres humanos e animais, informar o número do 
protocolo de aprovação do Comitê de ética em Pesquisa responsável por 
experimentação humana e animal (institucional ou regional). As pesquisas que 
envolverem seres humanos devem indicar que houve consentimento dos indivíduos 
em participar do trabalho. 
 
 
 

5) CITAÇÃO 

 

Citação direta ou textual 
 
a) Citação de até três linhas:  
- Quando inserida no parágrafo: sobrenome do autor (ou dos autores), acompanhado 
da data e do número da página consultada: 
 
Ex.: Para Silva (1998, p. 35), é possível afirmar que “a epidemiologia da doença está 
associada a uma atividade no meio rural, pela qual o homem é infectado pelo vírus”. 
 
- Quando expressa no final da citação: SOBRENOME DO AUTOR (OU DOS 
AUTORES) seguido da data e do número da página em referência: 
 
Ex.: “A epidemiologia da doença está associada a uma atividade no meio rural, pela 
qual o homem é infectado pelo vírus”. (SILVA, 1998, p. 35) 
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- Nas citações diretas, com até 3 linhas, deve-se observar o ponto final, quando ele 
estiver presente no texto original da citação, deve ser registrado antes das aspas.  
 
Ex.: “A pesquisa microbiológica pretende distinguir-se, via de regra, pelo seu método 
e também pelo seu objeto.” (VENTURA, 2007, p. 10). 
 
No entanto, quando no texto original da citação não existir ponto final, este deve ser 
registrado após as aspas, de acordo com a redação do autor. Se no texto original já 
existirem palavras com aspas, estas deverão ser substituídas por aspas simples na 
citação. 
 
b) Citação com mais de três linhas: neste caso, deve aparecer em parágrafo 
distinto, com recuo de 4 cm da margem esquerda. Deve ser escrita sem aspas, 
preferencialmente em espaço simples (menor que o espaço destinado aos parágrafos) 
e com fonte menor que a do texto (tamanho 9).  
 
Pode-se suprimir parte do conteúdo da citação quando isso não alterar o sentido do 
texto. São indicadas pelo uso de reticências [...] 

- Exemplo 1º: Para Barros e Lehfeld (2000, p. 107): 

As citações ou transcrições de documentos bibliográficos servem para fortalecer e apoiar a 
tese do pesquisador ou para documentar sua interpretação. O que citar? Componentes 
relevantes para descrição, explicação ou exposições temáticas. Para que citar? Para o 
investigador refutar ou aceitar o raciocínio e exposição de um autor suporte [...].  

- Exemplo 2º: 

As citações ou transcrições de documentos bibliográficos servem para fortalecer e apoiar a 
tese do pesquisador ou para documentar sua interpretação. O que citar? Componentes 
relevantes para descrição, explicação ou exposições temáticas. Para que citar? Para o 
investigador refutar ou aceitar o raciocínio e exposição de um autor suporte [...]. (BARROS; 
LEHFELD, 2000, p. 107) 

 

Citação indireta 

a) Um autor: 

- Citar o sobrenome, seguido do ano, quando fora dos parênteses. 
 

Ex.: Conforme Lobato (1985), as observações existentes no Estado do Rio Grande do 
Sul ...  
 
- Citar o sobrenome, seguido do ano, dentro dos parênteses. 
 
Ex.: A produção de lítio começa em Searles Lake, Califórnia, em 1928 (MUNFORD, 
1949)...  
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b) Dois autores: 
 
- Citar pelos respectivos sobrenomes ligados por “e”, seguidos do ano, quando fora 
dos parênteses. Dentro dos parênteses são separados por ponto-e-vírgula. 
 
Ex.: Resultado semelhante foi obtido por Santos e Vencovsky (1985). 
 
Ex.: A safra de uva no Rio Grande do Sul assegura a oferta de frutos cítricos durante 
todo o ano (ISMAIL; ZHANG, 2004).  
 
c) Três ou mais autores:  
 
- Citar pelo sobrenome do primeiro autor, seguido da expressão “et al.”, e o ano, 
quando fora dos parênteses. Dentro dos parênteses, citar o SOBRENOME, seguido 
da expressão “et al.” e o ano. 
 
Ex.: Caroso et al. (1981), comparando progênies de clones da cv. São Gabriel e 
cultivares americanas de cornichão [...] 
 
Ex.: As progênies de clones da cv. São Gabriel e cultivares americanas de cornichão 
foram comparadas e não fi observado diferença (CAROSO et al.,1981). 
 
 
 

6) REFERÊNCIAS 

 

As referências seguem o estilo da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
 
Formato geral 
As referências devem ser escritas em ordem alfabética, alinhadas à esquerda e 
digitadas utilizando espaço simples entre as linhas, mas entre uma referência e outra, 
deve-se adotar o espaço simples. As referências devem ser alinhadas somente à 
margem esquerda, sem qualquer recuo a partir da segunda linha. 
 
Autor (es) 
Quando a obra possuir até três autores, mencionam-se todos na entrada, na ordem 
em que aparecem na publicação, separados por ponto e vírgula. Se há mais de três 
autores, mencionam-se o sobrenome do primeiro autor e seu(s) prenome(s) 
abreviado(s), seguido da expressão latina abreviada et al. Quando há o mesmo autor 
em mais de uma referência, na segunda ou mais ocorrências subsequentes o mesmo 
pode ser substituído por um travessão de 5 espaços. 
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Ex.: 
Mais de três autores 
CHRAIBER, L. B.; et al. Necessidades de saúde e masculinidades: atenção primária no 
cuidado aos homens. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro. v. 26, n.5, p. 961-970. 
Maio. 2010. 
 

Até três autores 
GOMES, R., NASCIMENTO, E. F.; ARAÚJO, F. C. Por que os homens buscam menos os 
serviços de saúde do que as mulheres? As explicações de homens com baixa escolaridade 
e homens com ensino superior. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro v. 23, n.3, p. 565-574, 
2007. 
 

Sociedades, organizações, instituições podem ser autores, tendo seus nomes escritos 
em maiúsculas. 
 
Ex.: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS...  
 
Órgãos governamentais de função executiva, legislativa e judiciária entram pelo nome 
do local de sua jurisdição. 
Ex.: 
BRASIL. Ministério da Saúde. 
 
Referências individuais devem ser formatadas no estilo ABNT, como segue: 
 
Livros 
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes. Título da obra: subtítulo. Edição (se 
houver). Local: editora, ano. Páginas (opcional). 
 
Exemplos: 
SILVA, D.; MURAD, J.A. Bioquímica. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2006. 356p. 
 
SOUZA, J.L. et al. Agricultura orgânica: Tecnologias para a produção de alimentos 
saudáveis. Vitória: INCAPER, 2005. 256p. 
 
 
 
Capítulo de Livro 
Autor(es), título da parte, seguidos da expressão “In:”, e da referência completa do 
livro. No final da referência, deve-se informar a paginação ou outra forma de 
individualizar a parte referenciada. 
 
Exemplo: 
SILVA, D.; MURAD, J.A. Bioquímica da célula. In.: TEIXEIRA, J.B.; MURAD, J.A. 
Bioquímica. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2006. p. 325-336. 
 
Artigo de periódico 



115 
 

__________________________________________________________________________________ 
Revista ESFERA ACADÊMICA (ISSN 2317-000X), MULTIVIX-Vitória, vol. 6, nº 1, ano 2015 

 
 

SOBRENOME DO AUTOR DO ARTIGO, Prenome(s). Título do artigo. Título do 
periódico, local de publicação, número do volume [v.] (ou ano), fascículo ou número 
[n.], página inicial e final do artigo, ano de publicação. 
 
Exemplo: 
YOU, C.H.; LEE, K.Y. Electrogastrophic study of patientswith unexplained nausea, 
bloating and vomiting. Gastroenterology, Philadelphia, v.79, n.5, p.311-314, 1980. 
 
 
Artigo de periódico ainda no prelo 
Exemplo: 
LOUDON, R.P.; SILVER, L.D.; YEE, H.F. Jr.; GALLO, G. RhoA-kinase and myosin II 
are required for the maintenance of growth cone polarity and guidance by nerve 
growth factor. J. Neurobiol. Forthcoming, 2006. 
 
 
Artigo de jornal 
Incluem comunicações, editoriais, entrevistas, recensões, reportagens, resenhas e 
outros. 
 
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes. Título do artigo. Título do jornal, local de 
publicação, data de publicação. Seção, caderno, paginação correspondente. 
Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação da matéria precede a 
data. 
 
Exemplos: 
NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de São Paulo, São Paulo, 
28 jun. 1999. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13. 
 
PAIVA, Anabela. Trincheira musical: músico dá lições de cidadania em forma de 
samba para crianças e adolescentes. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 2, 12 jan. 
2002. 
 
 
Trabalho acadêmico 
Incluem os TCC, monografias, dissertações e teses (tipo de trabalho) e o grau do 
trabalho (graduação, especialização, mestrado ou doutorado). 
 
SOBRENOME DO AUTOR, Nomes. Título: subtítulo (se houver). Tipo de trabalho 
(tese, monografia ou trabalho acadêmico) (grau e área de concentração) – Unidade 
de Ensino, Instituição onde foi apresentado, Local e ano de defesa. 
 
Exemplo: 
TRAJMAN, A. Estudo das células produtoras de IgA e IgM da mucosa jejual em 
52 pacientes infectados pelo HIV: alterações qualitativas e quantitativas. 
Dissertação (Mestrado em Gastrologia) – Faculdade de Medicina, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1992. 63p. 
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Legislação 
Incluem legislação, jurisprudência (decisões judiciais) e doutrina (interpretação dos 
textos legais). 
 
LOCAL DE JURISDIÇÃO (ou cabeçalho da entidade, no caso de se tratar de 
normas). Título ou Indicação da espécie, número e data da publicação. Ementa. 
Dados da publicação. No caso de Constituições e suas emendas, entre o nome da 
jurisdição e o título, acrescenta-se a palavra Constituição, seguida do ano de 
promulgação entre parênteses. 
 
Exemplos: 
BRASIL. Código civil. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 
 
BRASIL. Medida provisória no 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. 
Seção 1, p. 295. 
 
BRASIL. Decreto-lei n.º 2.423, de 7 de abril de 1988. Estabelece critérios para 
pagamento de gratificações e vantagens pecuniárias aos titulares de cargos e 
empregos na Administração Federal direta e autárquica e dá outras providências. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, v. 126, n. 66, p. 6009, 8 
abr. 1988. 
 
BRASIL. Congresso. Senado. Resolução n.º 17, de 1991. Coleção de Leis da 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 183, p.1156-1157, maio/jun. 1991. 
 
SÃO PAULO (Estado). Decreto no 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Dispõe sobre a 
desativação de unidades administrativas de órgãos da administração direta e das 
autarquias do Estado e dá providências correlatas. Lex: coletânea de legislação e 
jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998. 
 
SÃO PAULO (Estado). Decreto no 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Lex: coletânea 
de legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998. 
 
 

Jurisprudência (Decisões judiciais) 
LOCAL DE JURISDIÇÃO. Nome da corte (ou órgão judiciário competente). Título 
(natureza da decisão ou ementa). Tipo e número do recurso. Partes envolvidas (se 
houver). Relator: nome. Local da publicação, Data. Dados da publicação. 
 
Exemplos: 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n.º 14. In: ______. Súmulas. São 
Paulo: Associação dos Advogados do Brasil, 1994. p.16. 
 
BRASIL. Tribunal Regional Federal (5. Região). Apelação cível no 42.441-PE 
(94.05.01629-6). Apelante: Edilemos Mamede dos Santos e outros. Apelada: Escola 
Técnica Federal de Pernambuco. Relator: Juiz Nereu Santos. Recife, 4 de março de 
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1997. Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 10, 
n. 103, p. 558-562, mar. 1998. 
 
 
Trabalho publicado em evento 
AUTOR(ES), título do trabalho apresentado, seguido da expressão In:, nome do 
evento (letras maiúsculas), numeração do evento (se houver), ano e local (cidade) 
de realização, título do documento em negrito (anais, atas, tópico temático, etc.), 
local (precedido de ...), editora, data de publicação e página inicial e final da parte 
referenciada. 
 
Exemplos: 
BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado 
a objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 1994, São Paulo. 
Anais... São Paulo: USP, 1994. p.16-29. 
 
MARTIN NETO, L.; BAYER, C.; MIELNICZUK, J. Alterações qualitativas da matéria 
orgânica e os fatores determinantes da sua estabilidade num solo podzólico 
vermelho-escuro em diferentes sistemas de manejo. In: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CIÊNCIA DO SOLO, 26., 1997, Rio de Janeiro. Resumos... Rio de Janeiro: 
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1997. p. 443, ref. 6-141. 
 
 
Documentos em meios eletrônicos  
Incluem CD-ROM e DVD. 
 
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes. Título da obra: subtítulo (se houver). In: 
Título da obra principal. Local: editora, data. CD-ROM. Sistema Operacional. Notas 
adicionais (se necessário). 
 
Exemplo: 
OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de. Monografia jurídica: orientações 
metodológicas para o trabalho de conclusão de curso. In: UniSíntese: a evolução no 
estudo do direito. Porto Alegre: Síntese, 1999. 1 CD-ROM. Windows 3.1. 
 
 
Imagem em movimento 
Incluem filmes, videocassetes, DVD, entre outros.  
 
Título, diretor, produtor, local, produtora, data e especificação do suporte em 
unidades físicas. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à 
referência para melhor identificar o documento. 
 
Exemplos: 
OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo: 
CERAVI, 1983. 1 videocassete. 
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OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. 
Coordenação de Maria Izabel Azevedo. São Paulo: CERAVI, 1983. 1 videocassete 
(30 min), VHS, son., color. 
 
CENTRAL do Brasil. Direção: Walter Salles Júnior. Produção: Martire de Clermont-
Tonnerre e Arthur Cohn. Intérpretes: Fernanda Montenegro; Marilia Pera; Vinicius de 
Oliveira; Sônia Lira; Othon Bastos; Matheus Nachtergaele e outros. Roteiro: Marcos 
Bernstein, João Emanuel Carneiro e Walter Salles Júnior. [S.l.]: Le Studio Canal; 
Riofilme; MACT Productions, 1998. 1 bobina cinematográfica (106 min), son., color., 
35 mm. 
 
Documento iconográfico 
Incluem pintura, gravura, ilustração, fotografia, desenho técnico, diapositivo, diafilme, 
material estereográfico, transparência, cartaz entre outros. 
 
Autor, título (quando não existir, deve-se atribuir uma denominação ou a indicação 
Sem título, entre colchetes), data e especificação do suporte.  
 
Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para 
melhor identificar o documento. 
 
Exemplos: 
KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1 fotografia. 
 
KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1 fotografia, color., 16 cm x 56 cm. 
 
O DESCOBRIMENTO do Brasil. Fotografia de Carmem Souza. Gravação de Marcos 
Lourenço. São Paulo: CERAVI, 1985. 31diapositivos, color. + 1 cassete sonoro (15 
min), mono. 
 
 
Documento cartográfico 
Inclui atlas, mapa, globo, fotografia aérea entre outros. As referências devem 
obedecer aos padrões indicados para outros tipos de documentos, quando 
necessário. 
 
Autor(es), título, local, editora, data de publicação, designação específica e escala. 
 
Exemplos: 
BRASIL e parte da América do Sul: mapa político, escolar, rodoviário, turístico e 
regional. São Paulo: Michalany, 1981. 1 mapa, color., 79 cm x 95 cm. Escala 
1:600.000. 
 
INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP). Regiões de 
governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 1994. 1atlas. Escala 1:2.000. 
 
 
Documento Online (Web) 
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SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes. Título do documento : subtítulo (se houver). 
Título do trabalho [site] no qual está inserido, Local [quando disponível], mês e 
ano da última atualização [quando disponível]. Disponível em: <endereço URL 
completo>. Acesso em: data. 
 
Exemplos: 
FIGUEIRA, José Evaristo. O direito adquirido e o mundo jurídico. Mapa Jurídico, 
jan. 2000. Disponível em:<http://www.mapajuridico.com/artigos/ direito.htm>. Acesso 
em: 25 jun. 1998. 
 
No caso de periódicos on-line as referências devem obedecer aos padrões indicados 
para artigo impresso, acrescidas das informações relativas à descrição física do meio 
eletrônico.  
 
 
Jornal 
Exemplos: 
SILVA, Ives Gandra da. Pena de morte para o nascituro. O Estado de São Paulo, 
São Paulo, 19 set. 1998. Disponível em: <http://www.providafamilia.org/ 
pena_morte_nascituro.htm>. Acesso em: 19 set. 1998. 
 
ARRANJO tributário. Diário do Nordeste Online, Fortaleza, 27 nov. 1998. 
Disponível em: <http://www.diariodonordeste.com.br>. Acesso em: 28 nov. 1998. 
 
 
Relatórios 
Exemplo: 
BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Leishmaniose 
visceral grave: normas e condutas. Brasília (DF): Ministério da Saúde, 2006. 60 p. 
(Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: 
<http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/06_0072_M.pdf>. Acesso 
em: 03 jun. 2008.  
 
Documentos em anais de eventos 
Exemplo: 
SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total 
na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, 
Recife. Anais eletrônicos... Recife: UFPe, 1996. Disponível em: <http://www. 
propesq. ufpe.br/> anais/anais/educ/ce04.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997. 
 
 
Documento jurídico 
Exemplo: 
BRASIL. Lei no 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação tributária 
federal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 dez. 
1999. Disponível em: <http://www.in.gov.br/mp_leis/leis_texto.asp? 
ld=LEI%209887>. Acesso em: 22 dez. 1999. 
 

http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/06_0072_M.pdf
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Filme 
TÍTULO. Diretor. Produtor. Local: Produtora, data. Especificação do suporte. 
 
Exemplo: 
OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo: 
CERAVI, 1983. vídeo VHS. 
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