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APRESENTAÇÃO  

A Revista Eletrônica da Faculdade Noroeste (REFAN) tem como escopo a 

publicação de trabalhos inéditos e originais nas seguintes áreas: Pedagogia, 

Letras, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, 

Biomedicina, Radiologia. Estética e Cosmética, Serviço Social, Farmácia e 

Educação Física. 

Compreendem-se por trabalhos, os artigos decorrentes de pesquisas 

teóricas ou empíricas, de experiências pedagógicas e de elaboração de 

resenhas resultantes de pesquisas científicas e reflexões teóricas sobre 

práticas. 

A Revista não aceita trabalhos encaminhados simultaneamente para outros 

periódicos ou para livros.  

A REFAN tem como público-alvo estudantes, professores, pesquisadores e 

públicos interessados na área em geral.  

Com fluxo aberto ao longo de todo ano, a revista segue uma publicação 

semestral e permanente, vinculada a Faculdade Noroeste. Seu lançamento 

se deu no ano de 2019.  É publicada unicamente em versão online pelo 

endereço eletrônico: https://fanduca.com.br/graduacao/revista-eletronica/.  

A publicação de um artigo implica na cessão integral dos direitos autorais a 

REFAN, para divulgação por meio eletrônico – internet.  

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO PELOS PARES 

Os trabalhos deverão ser enviados ao Presidente da Comissão Editorial, via 

e-mail, (artigos@faculdadesfanpadrao.com.br), que os submeterá ao juízo 

do Conselho Editorial, para verificação de adequação à política editorial da 

revista e do cumprimento de exigências normativas. Os artigos serão 

encaminhados, sem identificação, à no mínimo dois avaliadores externos. 

No caso de discrepância avaliativa será enviado a um terceiro parecerista. O 

nome dos avaliadores será mantido em sigilo. 

1. A REFAN  publica artigos originais e inéditos, considerando a linha 

editorial da Revista, tratamento dado ao tema, consistência e rigor. Os 

artigos deverão lhe ser destinados com exclusividade. 

2. O resumo e o abstract apresentados devem conter de 150 à 250 

palavras, indicando objetivo do estudo, abordagem metodológica e 

resultados. Os resumos e abstracts que estiverem sem essas informações 

https://fanduca.com.br/graduacao/revista-eletronica/
mailto:artigos@faculdadesfanpadrao.com.br
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serão considerados incompletos e o artigo será rejeitado.  

3. As referências bibliográficas que estiverem discrepantes em relação às 

normas de publicação levarão a rejeição do artigo. 

 

SUBMISSÕES  

As submissões devem ser realizadas exclusivamente por e-mail, 

(artigos@faculdadesfanpadrao.com.br). 

 

NORMAS  

1. Serão considerados para publicação trabalhos que se enquadrem nas 

seguintes categorias: artigos de estudos teóricos, resultados de pesquisas, 

ensaios e resenhas. 

2. Os trabalhos deverão ser enviados ao Editor Chefe, via e-mail, que os 

submeterá ao juízo do Conselho Editorial, para verificação de adequação à 

política editorial da revista e do cumprimento de exigências normativas.  

4. A Revista, através do editor científico, notificará o autor principal se o 

artigo foi aprovado para publicação ou rejeitado. A notificação será 

acompanhada de cópia do conteúdo dos pareceres, sem a identificação dos 

avaliadores. 

5. Os artigos que são resultados de pesquisas que envolvem seres humanos 

(entrevistas, experimentações, etc.) devem indicar o respeito aos 

procedimentos éticos estabelecidos para a pesquisa científica. Quando 

houver a permissão para a identificação do sujeito e ou uso de imagens, é 

preciso informar em nota. É preciso garantir o anonimato aos participantes 

da pesquisa e, se necessário, às instituições que assim o solicitarem.  

Todas as pesquisas que envolvam seres humanos devem vir acompanhadas 

da aprovação do Comitê de Ética, e ser submetido como documento 

suplementar. 

6. Caso haja, deve ser indicado em nota de rodapé, no início do texto a 

fonte de financiamento relacionado ao trabalho a ser publicado. 

7. Os textos dos artigos deverão ter uma extensão entre 8 a 12 laudas, não 

contados o resumo e as referências. 

8.  O texto deverá apresentar, inicialmente, os resumos 

entre 150 a 250 palavras, para isso, ver a NBR 6028, de novembro de 2003 

da ABNT. O resumo não deverá ser redigido na primeira pessoa e deverá 

mailto:artigos@faculdadesfanpadrao.com.br
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conter o foco temático, objetivo, método, resultados e conclusões do 

trabalho. Deverão ser indicadas três palavras-chave.  

10. O número de autores recomendado por artigo é de, no máximo, sete;  

11. Os textos devem ser escritos de forma clara e fluente. A utilização de 

notas finais deve ser para alguma informação de caráter explicativo, não 

excedendo a utilização de 200 palavras em cada nota. O autor deverá 

cuidar para não utilizar referências que possam identificá-lo no processo de 

avaliação, como “em meus trabalhos anteriores, em minha tese, em minha 

dissertação”, etc. Se o trabalho for aceito, essas informações poderão 

constar na versão final do artigo. 

12. Para a avaliação dos manuscritos serão observados os seguintes 

critérios: 1) relevância e abrangência do tema; 2) caráter inovador, 

desenvolvimento e aprofundamento do tema; 3) estrutura teórica e 

metodológica do trabalho; 4) conclusão e contribuição para área. 

13. As citações devem seguir a NBR 10520, de agosto de 2002, da ABNT, a 

qual determina que: 

 – citações diretas com menos de três linhas devem vir inseridas no texto e 

colocadas entre aspas duplas. Deve constar a indicação do autor da citação. 

 Exemplos: 

 No final da citação: “Citação” (SILVA; GOMES, ano, p. 123). 

 No início ou inserida no texto: Segundo Silva (ano, p. 123) “Citação”, ou 

ainda, Silva (ano, p. 123) diz que: “[...] citação”. 

 – citações diretas com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo 

de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto e sem 

aspas. Ao final, deve constar: (SOBRENOME DO AUTOR CITADO, ano, p. 

123). 

 – citações indiretas, ou seja, texto baseado na obra do autor consultado, 

deve ser adotado o mesmo critério anterior para a referência do autor; se 

fora dos parênteses, o sobrenome começa com maiúscula e depois letras 

minúsculas; se entre parênteses, o sobrenome aparece em letras 

maiúsculas. 

 – devem ser usados os seguintes recursos: 

 [...] para indicar supressões; 

 [   ] para indicar interpolações, acréscimos ou comentários; 

 itálico para dar ênfase; 
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(informação verbal) para dados oriundos de informação verbal em 

palestras, debates etc., com os dados referenciais em nota de rodapé. 

Exemplo de nota de rodapé: 1Notícia fornecida por Nome e Sobrenome do 

palestrante no Evento, em Local, em mês e ano. 

grifo do autor ou grifo nosso: são usados após a paginação para esclarecer 

a autoria do grifo. Ex.: (SILVA, ano, p. 123, grifo do autor). 

14. Os conceitos e afirmações contidas nos artigos serão de inteira 

responsabilidade do(s) autor(es). 

15. A revisão ortográfica e gramatical é de inteira responsabilidade do(s) 

autor(es) do artigo. 

16. As referências deverão ser redigidas segundo as normas da ABNT NBR 

6023 de agosto de 2002. Incluir somente obras mencionadas no texto. 

 NORMAS: Todos os exemplos aqui apresentados são fictícios. 

 – Autor pessoal 

 ÚLTIMO SOBRENOME (Caixa alta), Nome e Sobrenome. Título. 2. ed. 

(Número da edição) Local: Editora, ano. 

 – Até 3 autores 

 SILVA, Emanuel Tavares; GOMES, Galvão Vieira; SOUZA, Maria 

Nunes. Título. 13. ed. rev. e aum. Local: Editora, ano. 

 – Mais de 3 autores 

 SILVA, Emanuel Tavares. et al. Título: subtítulo. Local: Editora, ano. 

 – Organizador (es), coordenador (es), tradutor (es) 

 SILVA, Emanuel Tavares; GOMES, Galvão Vieira. (Orgs.). Título: subtítulo. 

Tradução de Nome e Sobrenome. [S.l.: s.n.] (Caso não contenha local e 

editora na obra referenciada), ano. 

 – Autor entidade 

 BRASIL. Ministério da Educação. Título. Brasília, DF, ano. 

 – Autoria desconhecida 

 PRIMEIRA palavra do título. Local:  Editora, ano. 

 – Partes/capítulo de obra 

 SILVA, Emanuel Tavares. Título da parte. In: SOUZA, Maria Nunes. 

(Org.). Título da publicação: subtítulo. Local: Editora, ano. p. 3-9. 

 SILVA, Emanuel Tavares. Título da parte. In: SILVA, Emanuel Tavares 

(mesmo que o autor da parte seja igual ao da publicação no todo). Título da 

publicação. Local: Editora, ano. p. 3-9. 
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 Monografias e partes de monografias em meio eletrônico e on-line 

 SILVA, Emanuel Tavares. Título. Local: Editora, ano. 1 CD-ROM. 

 SANTA MARIA. In: ENCICLOPÉDIA virtual dos municípios do RS. Local: 

Editora, ano. CD-ROM 1. 

 SILVA, Emanuel Tavares. Título. [S.l]: Editora, ano. Disponível em: 

http://www.ufsm.br. Acesso em: 3 jan. 2000. 

 VERBETE. In: DICIONÁRIO de línguas estrangeiras. Local: Editora, ano. 

Disponível em: http://www.url completa. Acesso em: 3 jan. 2000. 

 – Eventos (trabalhos apresentados) 

 SILVA, Emanuel Tavares.; GOMES, Galvão Vieira. Título. In: NOME DO 

EVENTO EM CAIXA ALTA, 1. (Numeração do evento, se houver), ano, local 

(do evento). Anais ... (mesmo caso para Resumos...) Local (da publicação): 

Editora, ano. p. 3-9. (Quando em meio eletrônico, adicione a descrição 

física do recurso utilizado após a paginação. Ex.: ... p. 3-9. 1 CD-ROM.) 

 – Eventos (trabalhos apresentados) on-line: 

 SILVA, Emanuel Tavares.; GOMES, Galvão Vieira. Título. In: NOME DO 

EVENTO EM CAIXA ALTA, 1. (Numeração do evento, se houver), ano, local 

(do evento). Anais eletrônicos... Local: Editora, ano. Disponível em: 

http://www.url completa. Acesso em: 3 jan. 2000. 

 – Artigos e/ou matéria de revista 

 SILVA, Emanuel Tavares. Título do artigo. Título da revista, local, n. 1 

(número da publicação), p. 3-9 (paginação inicial e final), jan. 2000 (data 

da publicação). 
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BIOFÍSICA DA CIRCULAÇÃO: UMA BREVE REVISÃO DE LITERATURA 
                                                                                                                         

BARRETO, Amandha 

DIAS, Anyellen 

MOURA, Jenniffer 

BRAGA, Tatiane 

SOUZA, Elvis 

 

RESUMO  
O sistema circulatório é formado por um conjunto altamente complexo de 

transporte, que compreende os vasos sanguíneos e um sistema de 
bombeamento (coração); além disso, o sangue, que é o fluido dos vasos, é 
composto pelo plasma e por diversos tipos celulares, que apresentam uma 

série de funções fisiológicas. A função primária do sistema circulatório é 
transportar materiais para e de todas as partes do corpo. É essencial que 

todo o processo de bombeamento esteja sincronizado, a pressão arterial é a 
pressão exercida pelo sangue dentro dos vasos sanguíneos, com a força 
proveniente dos batimentos cardíacos. 

 
Palavras-chave: Biofísica; Circulação; Coração; Sangue; Arterial. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Sistema de tubos fechados (vasos sanguíneos) que transportam 

sangue através de uma bomba de demanda (coração) em regime 

estacionário, ou seja, mesmo fluxo. A intensidade do fluxo sanguíneo que 

passa por muitos tecidos são controlados, sobretudo em resposta às suas 

necessidades de nutrientes. Em alguns órgãos, como os rins, a circulação 

serve para outras funções. Por exemplo, o fluxo sanguíneo para os rins está 

muito além de suas necessidades metabólicas e está relacionado à sua 

função excretora, o que demanda que grande volume de sangue seja 

filtrado a cada minuto. O coração e os vasos sanguíneos, por sua vez, são 

controlados para produzir o débito cardíaco e a pressão arterial necessários 

para gerar o fluxo sanguíneo tecidual requerido (GUYTON, 2011). 

O sangue captura o oxigênio nos pulmões e os nutrientes no intestino 

e,  então, entrega essas substâncias para as células corporais, enquanto 

simultaneamente, resíduos celulares e calor são removidos para serem 

excretados. Além disso, o sistema circulatório tem um papel muito 

importante na comunicação célula à célula e na defesa do corpo invasor 

(SILVERTHORN, 2017).  

ENSINO PROGRESSIVO 
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Portanto, nesta revisão, a estrutura e função do sistema circulatório,  

abordando pontos principais, tais como: os componentes químicos do 

sangue; circulação arterial e venosa; coração como bomba; pressão arterial 

e suas técnicas para aferição e resistência vascular periférica e  débito 

cardíaco.  

 

2 METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma revisão de literatura de acordo com as normas da 

ABNT a revisão da literatura é a etapa do trabalho em que se reúne às 

fontes de pesquisa que vão fornecer embasamento teórico para o trabalho, 

ou seja, publicações científicas em periódicos de 1972 até 2019 que foi 

baseada no tema, biofísica da circulação, a busca dos conteúdos foi 

realizado por literaturas disponíveis no, SCIELO, Google Scholar. As 

palavras chave para realizar a busca de informações foram: biofísica; 

circulação; coração ; sangue; arterial. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 ESTRUTURA E FUNÇÃO DO SISTEMA CIRCULATÓRIO. 

 

O sistema circulatório é formado por um conjunto altamente 

complexo de transporte, que compreende os vasos sanguíneos e um 

sistema de bombeamento (coração); além disso, o sangue, que é o fluido 

dos vasos, é composto pelo plasma e por diversos tipos celulares, que 

apresentam uma série de funções fisiológicas. A circulação sanguínea 

corresponde a todo o percurso do sistema circulatório que o sangue realiza 

no corpo humano, de modo que no percurso completo, o sangue passa duas 

vezes pelo coração. À medida que o sangue é transportado pelo sistema 

circulatório, um sistema de valvas no coração e nas veias assegura que o 

sangue flua em apenas um sentido (SILVERTHORN, 2017). 

O sistema vascular sanguíneo (SVS) é um sistema fechado com 

vasos que possuem o sangue (plasma e células sanguíneas) e um órgão 

central  que bombeia esse sangue para todo o resto do corpo chamado 

coração. Os vasos que fazem o transporte do sangue rico em oxigênio que 

https://blog.mettzer.com/fontes-de-pesquisa/
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será distribuído pelo corpo são denominados artérias, já os vasos fazem 

recolhimento do sangue rico em dióxido de carbono (CO²) após o 

metabolismo celular são denominados de veias, com algumas exceções, 

como a artéria pulmonar que transporta CO² e a veia pulmonar que 

transporta oxigênio (CARNEIRO, JUNQUEIRA, 2013).  

A função primária do sistema circulatório é transportar materiais para 

e de todas as partes do corpo. O sistema também recolhe metabólicos e o 

dióxido de carbono liberados pelas células e faz o transporte para os 

pulmões e rins, onde assim, serão excretados. Alguns produtos residuais 

são transportados até o fígado para serem processados antes que sejam 

excretados na urina e fezes. O calor também circula pelo sangue, movendo-

se do centro do corpo para a superfície, onde é dissipado (SILVERTHORN, 

2017). 

 

3.2 COMPONENTES QUÍMICOS DO SANGUE. 

 

O sangue é formado por duas partes distintas, uma líquida e outra 

sólida, e que são claramente identificadas por meio de um método de 

laboratório denominado centrifugação. A porção líquida do sangue é o 

plasma, que possui cor amarelada, translúcido e um pouco viscoso. Nele, 

estão presentes as substâncias, como sódio, potássio, colesterol e vitaminas 

em suspensão, que representam 10% de seu volume total, e os outros 90% 

são constituídos de água. A porção sólida do sangue é vermelha e na maior 

parte desta, estão as células sanguíneas. As células sanguíneas são de três 

tipos, sendo, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. (OLIVEIRA, 2016). 

No sangue também é encontrado às proteínas plasmáticas que 

correspondem a 7% dos  e o sais inorgânicos a 0,9%. As principais 

proteínas do plasma são as albuminas, as alfa, beta e gamaglobulinas, as 

lipoproteínas e as proteínas que participam da coagulação do sangue, tais 

como, protrombina e fibrinogênio. Os sais inorgânicos encontrados no 

sangue são, ferro e cálcio. As enzimas plasmáticas são de dois tipos: de 

maior concentração circulante,  enzima específica do plasma, e  as enzimas 

inespecíficas, presentes normalmente em níveis muito baixos, sem função 

conhecidas no sangue. As enzimas específicas associadas com a coagulação 

do sangue, a trombina, que está associada à dissolução  do coágulo de 
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fibrina (plasmina) e associada a  modificações dos quilomícrons 

(lipoproteína lipase). As enzimas plasmáticas responsáveis pela destruição 

posterior do coágulo, também são importantes para a restauração funcional 

dos vasos (CARNEIRO, JUNQUEIRA, 2013). 

 

3.3 CIRCULAÇÃO ARTERIAL E VENOSA 

 

O sistema venoso constitui um conjunto de vasos que partindo do 

coração, vão se ramificando, cada ramo em menor calibre, até atingirem os 

capilares. As veias convergem umas sobre as outras, formando veias 

progressivamente maiores até formar as duas principais veias que coletam 

o sangue do corpo, a veia cava superior e a veia cava inferior. Estas drenam 

sangue para o coração. Aproximadamente 65% do volume sanguíneo total 

estão contidos no sistema venoso. O sistema arterial é composto por todas 

as artérias do corpo, sendo a designação de vasos válidos tanto para as 

artérias como para as veias. O interior dos vasos arteriais é recoberto por 

uma camada de células interpostas entre o músculo liso e o sangue, 

camada designada de endotélio. O endotélio, além de proteger o vaso de 

uma possível adesão de plaquetas e leucócitos, é responsável pela 

regulação do tônus vascular e pela pressão arterial através da liberação de 

substâncias vasoativas. Estas substâncias agem de forma relaxante sobre o 

endotélio, como o óxido nítrico (NO), o hiperpolarizante do endotélio (EDHF) 

e a prostaciclina (PGI2). Existem também que causam constrição do 

endotélio, que é o caso da angiotensina II, as endotelinas e as espécies 

reativas de oxigênio (ERO) e o tromboxano (OLIVEIRA, 2016). 

 

 

3.4  CORAÇÃO COMO BOMBA 

 

O coração atua como uma bomba que leva o sangue para todas as 

partes do corpo, proporcionando que cada célula seja munida de nutrientes 

indispensáveis  para a vida. É essencial  que todo o processo de 

bombeamento esteja sincronizado. Esta sincronização é controlada por 

estímulos elétricos que fazem com que ocorra a contração do músculo 

cardíaco. A atividade elétrica do coração procede-se no nó sinoatrial (SA), 
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que é uma associação de células marcapasso que estão no átrio e que são 

capazes de se auto-estimularem. Em situações normais as células SA 

fazem um estímulo elétrico que se multiplica através do átrio direito e do 

feixe de Bachmann chegando até o átrio esquerdo. Dessa maneira o 

músculo do miocárdio de ambos os átrios são contraídos. Seguidamente, a 

onda de ativação chega no nó atrioventricular (AV), que está na base dos 

átrios. As células do AV têm uma velocidade de propagação 

moderadamente baixa e são responsáveis pela maior parte do atraso na 

contração entre os átrios e ventrículos. Esse retardo é regulado a fim de 

otimizar o bombeamento e resguardar os ventrículos de estimulação prévia 

(ROQUE, 2009). 

O AV conduz o estímulo através de um septo, que irá ativar um 

agrupamento de fibras especializadas do feixe His e da rede de Purkinje, 

que se danificam ao longo da superfície do endocárdio dos ventrículos. A 

maior característica das fibras de Purkinje é que elas têm a capacidade de 

transportar o estímulo elétrico a velocidades altíssimas que gira em torno 

de 2,0 a 4,0 m/s. Diferentemente das células ventriculares, das quais a 

velocidade de propagação gira em torno de 0,3 a 1,0 m/s, e essa agilidade 

do estímulo ao longo das fibras de Purkinje é fundamental para que ocorra 

uma forte e rápida ativação do músculo do ventrículo, de forma que sua 

contração irá liberar sangue para o corpo. As fibras de Purkinje vão 

percorrer um curto caminho no septo, o fascículo se divide em pequenas 

fibras que vão se ramificar após o feixe de His e vão procurar cobrir toda a 

extensão do endocárdio de forma ordenada. Nos términos da rede de 

Purkinje tem estruturas que são chamadas de Junções-Músculo-Purkinje 

(JMPs), elas têm a responsabilidade de transmitir o estímulo elétrico para 

as paredes ventriculares, possibilitando que ocorra a estimulação dos 

ventrículos. Normalmente nas regiões onde as JMPs se localizam, existe um 

atraso característico na condução do estímulo, que varia entre 5 a 15 ms 

(ROQUE, 2009). 

A contração das células cardíacas se inicia por ativação elétrica com 

origem do potencial de ação (PA). Um potencial de ação é uma corrente 

despolarizadora que tem a capacidade de elevar o potencial 

transmembrânico de uma célula excitável, do seu valor de repouso, para 

valores parcialmente positivos. Logo depois, uma corrente despolarizadora 
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volta ao potencial transmembrânico para seu valor de repouso. No 

potencial transmembrânico a diferença é ocasionada pelas correntes iônicas 

que cruzam os canais iônicos das células. Entretanto, para que aconteça a 

geração de um potencial de ação a célula precisa de estímulo por uma 

corrente externa com força suficiente e que seja capaz de atravessar o 

limiar essencial para a abertura dos canais de sódio (Na+), de outra forma 

o potencial de ação não é gerado. A fase B (despolarização) se inicia logo 

após a abertura dos canais de sódio, que permitem uma rápida 

despolarização da membrana celular. Depois dessa elevação, estes canais 

são velozmente fechados, ocorrendo o pico característico da repolarização 

inicial que acontece na fase C (SILVERTHORN, 2017). 

Logo após, a célula inicia a abertura dos canais de cálcio (Ca2+) 

incentivando a liberação do cálcio, ocorrendo um acréscimo do nível de 

cálcio no meio intracelular e motivando a contração dos cardiomiócitos. 

Esse procedimento é chamado de platô no potencial de ação, que acontece 

durante a fase D. Nesse estágio, os canais de cálcio ficam abertos e a 

entrada de cálcio nessa fase é equilibrada por uma corrente repolarizada de 

potássio (K+). No decorrer do tempo os canais de cálcio se inativam, ao 

passo que mais canais retificadores de potássio se abrem. Muitos canais 

abertos de potássio resultam na repolarização da célula, característico da 

fase E. Então o potencial transmembrânico volta para seu valor de repouso 

inicial e todo o processo é repetido outra vez iniciando mais um ciclo 

cardíaco. A propagação de um potencial de ação de uma célula para a outra 

só acontece por causa da presença de gaps junctions; que são proteínas 

específicas que estão na membrana celular e que permitem a difusão de 

íons e outras partes de células vizinhas. Além do mais, como o tecido 

cardíaco é formado por um conjunto  de células ligadas ordenadamente, 

quando uma célula se encontra excitada, íons são levados para as células 

vizinhas, por meio de gaps junctions, modificando assim a concentração 

iônica das células que ainda estão no repouso. E se esse fluxo iônico nas 

células vizinhas é grande o suficiente para atravessar o limiar da corrente, 

um potencial de ação será gerado (SILVERTHORN, 2017). 
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3.5 PRESSÃO ARTERIAL E SUAS TÉCNICAS PARA AFERIÇÃO.  

 

    A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue dentro dos vasos 

sanguíneos, com a força proveniente dos batimentos cardíacos. Quanto 

mais sangue for bombeado do coração por minuto, maior será esse valor, 

que tem dois números: um máximo, ou sistólico, e um mínimo, ou 

diastólico. A pressão arterial sistólica (PAS), também conhecida como 

“pressão máxima”, refere-se à pressão do sangue no momento que o 

coração se contrai para impulsionar o mangue para as artérias. Quanto 

mais o coração se contrai, maior é a pressão sistólica. A pressão arterial 

diastólica (PAD) ou “pressão mínima” ocorre no início do ciclo cardíaco e se 

refere à capacidade de adaptação ao volume de sangue que o coração ejeta 

(LOPEZ; LAURENTIS, 1999).  

Graças a um sistema de autorregulagem, os vasos sanguíneos se 

dilatam ou se comprimem de acordo com o volume de sangue que circula, 

com o objetivo de manter a pressão arterial equilibrada. Dessa forma, 

quando o volume diminui um pouco, os vasos se comprimem, ocorrendo a 

vasoconstrição e quando ele aumenta um pouco, os vasos se dilatam 

vasodilatação. Quando o volume de sangue diminui ou aumenta de maneira 

excessiva, elas não conseguem manter a pressão arterial equilibrada, 

podendo ocorrer a hipotensão ou a hipertensão (GUYTON, 2011). 

Quando a pessoa é hipertensa, essa força é tão grande que agride a 

parede das artérias tornando as artérias mais rígidas e estreitas. O dano 

nos vasos facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos que 

podem entupir artérias do coração e provocar um infarto. O coágulo 

também pode se desprender e se instalar em um vaso do cérebro, onde irá 

causar um AVC. O aumento da pressão arterial também causa lesões nas 

artérias dos rins, que vão perdendo progressivamente sua capacidade de 

filtrar o sangue, causando uma insuficiência renal (WIDMAIER; RAFF; 

STRANG, 2013). 

Para aferir a pressão arterial podem ser utilizadas técnicas manuais, 

como o esfigmomanômetro e estetoscópio ou aparelhos digitais. A leitura da 

pressão arterial é medida por milímetros de mercúrio (mmHg). Pressão não 

é fixa e pode variar instantaneamente, dependendo do estado da pessoa no 

momento como repouso, em atividade, nervosa ou falando alto. O valor é 
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considerado normal quando a máxima atinge até 120 mmHg (sistólica) 80 

mmHg (diastólica) ou, popularmente, 12/8. Dessa forma, se o paciente 

apresentar uma pressão arterial igual ou maior que 140/90 mmHg, isso 

significa que a sua pressão máxima sobre a parede da artéria (sistólica) é 

de 140 mmHg e a pressão mínima (diastólica) é de 90 mmHg, 

caracterizando uma condição de hipertensão. Abaixo de 90/50 mmHg, a 

pressão é considerada baixa, e não se trata de uma doença, mas pode 

causar mal estar, com tonturas, náuseas ou desmaios (WILBER; BARROW, 

1972). 

Pressão venosa é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes 

das veias. A pressão venosa diminui progressivamente da periferia para o 

coração. Esse gradiente de pressão entre os vasos de menor e de maior 

calibre é outro fator que ajuda na circulação do sangue (MELLO 2012).  

Na altura do tornozelo de uma pessoa parada em pé, ela mede de 90 

a 110 mmHg e depende da gravidade e da distância do coração ao pé. 

Consequentemente, a altura de uma pessoa é decisiva para a pressão 

venosa de repouso em pé. Quanto maior o diâmetro venoso na direção do 

coração, menor a pressão predominante. Em uma pessoa saudável deitada, 

a pressão nos capilares venosos é de cerca de 20 mmHg. Ela cai para cerca 

de 8-12 mmHg na virilha, ainda mede cerca de 3-5 (mm/Hg) na cavidade 

abdominal (intra-abdominal), mas mede cerca de apenas 2 mmHg no atrio 

direito (CALDERARO, 2019). 

 

3.6 RESISTÊNCIA VASCULAR PERIFÉRICA E DÉBITO CARDÍACO 

  

Resistência vascular periférica é a posição dos vasos sanguíneos, que 

podem estar mais ou menos estreitados ou dilatados, na corrente 

sanguínea. Essencialmente, esses mecanismos modificam de uma forma ou 

de outra dois parâmetros básicos que mantêm a pressão arterial, o débito 

cardíaco e a resistência vascular periférica. Assim, a pressão arterial 

aumenta quando o débito cardíaco aumenta ou quando o vasoespasmo 

periférico (pequenas artérias se contraem) e cai quando o débito cardíaco 

diminui ou quando ocorre vasodilatação periférica (dilatação das pequenas 

artérias) (PORTELA; 2017). 
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Com base no cálculo amostral baseado em uma diferença de 2,2 

unidades de resistência vascular periférica entre HAS e nenhuma média de 

grupo de história familiar para HAS, desvio padrão 2 unidades, erros alfa 

5% e beta 20%, são necessárias 14 pessoas em cada grupo. Assim, a 

amostra foi composta por 37 voluntários, divididos pela história familiar de 

HAS entre os pais do grupo com história familiar positiva (IC +, n = 23) e 

outro grupo com história familiar negativa (IC-, n = 14) (MAGAJEVSKI; 

2016). 

Uma história familiar positiva de HAS foi definida como pai, mãe ou 

ambos com diagnóstico de HAS avaliado por questionário. História familiar 

negativa foi definida como ausência de HAS (pressão arterial menor que 

140 x 90 mmHg) ou diagnóstico de doença cardiovascular em ambos os 

pais, também avaliada por questionário (POLITO; 2006). 

Como critérios de inclusão, idade entre 18 e 40 anos, pressão arterial 

sistólica menor que 140 mmHg, pressão arterial diastólica menor que 90 

mmHg e não envolvimento em exercícios físicos sistemáticos por pelo 

menos 6 meses anteriores à pesquisa foram adotados. Não foram incluídos 

obesos, portadores de doenças cardiometabólicas, tabagistas ou em 

tratamento com medicamentos que poderiam interferir no sistema 

cardiovascular, bem como indivíduos com qualquer comprometimento 

musculoesquelético que pudesse interferir no desempenho do protocolo de 

exercícios. Também não incluímos indivíduos cujos pais foram 

diagnosticados com qualquer outra doença além da HAS (CALIL; 2003). 

Após esclarecimento prévio e concordância, todos os voluntários 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do HU / 

UFJF sob o parecer nº 0119/2010. O fluxo sanguíneo muscular do antebraço 

foi avaliado pela técnica de pletismografia de oclusão venosa com o 

pletismógrafo Hokanson® (Bellevue, WA, EUA). O voluntário foi colocado 

em decúbito dorsal com o antebraço não dominante elevado acima do nível 

do coração para garantir a drenagem venosa adequada (VILLELA; KLEIN; 

OLIVEIRA; 2016). 

Um tubo de silástico preenchido com mercúrio, conectado ao 

transdutor de baixa pressão e ao pletismógrafo, foi colocado ao redor do 

antebraço do voluntário, a 5 cm da articulação úmero - radial. Um manguito 
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foi colocado ao redor do pulso e o outro na parte superior do braço do 

voluntário. O manguito posicionado no punho foi insuflado até um nível de 

pressão supra-sistólica (200 mmHg) 1 minuto antes do início das medidas e 

mantido insuflado durante todo o procedimento. Em intervalos de 15 

segundos, o manguito posicionado no braço foi insuflado até um nível de 

pressão supra venosa (60 mmHg) por um período de 7 a 8 segundos e, a 

seguir, desinsuflado rapidamente e mantido pelo mesmo período de tempo. 

Esse procedimento totalizou 4 ciclos por minuto (ROQUE; HERNANZ; 

SALAICES; BRIONES, 2013). 

O aumento da tensão no tubo de borracha de silicone reflete o 

aumento do volume do antebraço e, indiretamente, reflete o aumento do 

fluxo sanguíneo para o músculo do antebraço, expresso em mL / min / 

100mL. O sinal da onda de fluxo sanguíneo do músculo do antebraço é 

coletado em tempo real no computador por meio de um programa vascular 

não invasivo. A resistência vascular periférica local é calculada dividindo a 

pressão arterial média pelo fluxo sanguíneo muscular no braço anterior e 

relatada em unidades. As características demográficas e antropométricas 

dos grupos HF + e HF- são descritas em. Não houve diferenças de idade, 

sexo, peso, altura, IMC, circunferência da cintura e CVM entre os dois 

grupos. Além disso, os grupos eram semelhantes em termos de pressão 

arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão arterial média, 

frequência cardíaca, alterações percentuais no fluxo sanguíneo muscular e 

resistência vascular do antebraço (ROQUE et al., 2004). 

Débito cardíaco ou Gasto cardíaco é o volume de sangue sendo 

bombeado pelo coração em um minuto. É igual à frequência cardíaca 

multiplicada pelo volume sistólico.Portanto, se o coração está batendo 70 

vezes por minuto e a cada batimento 70 mililitros de sangue são ejetados, o 

débito cardíaco é de 4900 ml/minuto. Este valor é típico para um adulto 

médio em repouso, embora o débito cardíaco possa atingir 12 litros/minuto 

durante exercícios extremos (SOUZA, 2011). 

Quando o débito cardíaco aumenta em um indivíduo saudável, mas 

não treinado, a maior parte do aumento pode ser atribuída à elevação da 

frequência cardíaca. Mudanças de postura, aumento da atividade do 

sistema nervoso simpático e diminuição de atividade do sistema nervoso 

parassimpático também podem aumentar o débito cardíaco. A frequência 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frequ%C3%AAncia_card%C3%ADaca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Volume_sist%C3%B3lico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_simp%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_parassimp%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_parassimp%C3%A1tico
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cardíaca pode variar por um fator de aproximadamente 3, entre 60 e 180 

batimentos por minuto, enquanto que o volume sistólico pode variar entre 

70 e 120 ml, um fator de apenas 1,5 (OLIVA, 2002). 

O débito cardíaco (DC) é um parâmetro importante da função do 

sistema cardiovascular. Alterações na função cardíaca são comumente 

encontradas como resposta ao treinamento físico e intervenções 

farmacológicas. Infelizmente os métodos para avaliar o DC são invasivos, 

levando a complicações bem conhecidas e consideradas inconvenientes para 

a prática do dia a dia. Por este motivo, a procura por novos métodos não 

invasivos que possam detectar com precisão o DC tanto em repouso como 

no exercício ou como resposta a uma intervenção clínica tornou-se um 

desejo nos meios acadêmicos e não acadêmicos. O método ideal para medir 

o DC em repouso e durante o exercício deve ser não invasivo, seguro, 

reprodutível e barato (MARTINS, 2012). 

O teste de exercício cardiopulmonar (TCP) é recomendado na 

avaliação da aptidão cardiorrespiratória e da tolerância ao exercício em 

atletas, população geral e pacientes. Resumidamente, o DC e volume 

sistólico podem ser estimados durante o TCP pelo VO2 medido. Em 2001, 

Williams et al., foram os primeiros a integrar o TCP com medidas não 

invasivas de DC usando respiração repetida (RR) de dióxido de carbono, 

mas a técnica foi rapidamente abandonada devido à sua dificuldade e 

imprecisão. Outro método não invasivo é a bioimpedância elétrica torácica 

(BET), descrita pela primeira vez em 1966 por Kubicek et al., que mede a 

resistência torácica como resultado de mudanças na velocidade do sangue 

durante o ciclo cardíaco e usa um algoritmo para calcular o DC ( ROSSI, 

2019). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Levando-se em conta o que foi observado a circulação sanguínea é 

um sistema fechado com o volume circulatório em regime estacionário”. 

Isto significa que o sangue é um tecido líquido, de cor vermelha, espesso  

que circula pelo organismo humano por meio das artérias e veias que está 

contido em um sistema fechado de bomba hidráulica e vasos condutores 

(sem vazamento) e o que entra de um lado é igual ao que sai do outro 

(estado estacionário). Quanto mais sangue foi bombeado do coração por 
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minuto, maior será esse valor, que tem dois números: um máximo, ou 

sistólico, e um mínimo, ou diastólico a pressão arterial sistólica (PAS), 

também conhecida como “pressão máxima”. Resistência vascular periférica 

E a posição dos vasos sanguíneos, que podem estar mais ou menos 

estreitados ou dilatados, na corrente sanguínea. O débito cardíaco (DC) é 

um parâmetro importante da função do sistema cardiovascular. 
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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo demostrar como procedimento 

enzimático para determinação das triglicérides no plasma ou soro, para que 
possamos fazer a dosagem deste material. Relato de experiência a partir da 

aula prática.   
 

Palavras-chave: Triglicérides; dosagem; experimento. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

      Triglicérides, ou triglicerídeos, são as principais gorduras que existem 

em nosso corpo, que funcionam como reserva de energia para o organismo, 

especialmente para nossos músculos (VALDIGEM, 2020). Quando a 

quantidade de triglicérides está alta em nosso corpo, eles são armazenados 

nos tecidos adiposos (tecidos gordurosos) para o caso de serem 

necessários no futuro (FERREIRA et al; 2003). 

      A maior parte dos triglicerídeos que existem em nosso corpo, é 

produzida pelo fígado, porém podendo ser produzidos através da ingestão 

de alimentos. O excesso de alimentos ricos em carboidratos faz com que o 

fígado transforme essas substâncias em triglicerídeos, causando um grande 

risco à nossa saúde (FERREIRA et al; 2003). Variação nos valores séricos 

de triglicerídeos nos processos analíticos se refere à metodologia e os 

procedimentos empregados nos laboratórios clínicos ou em seus processos 

pré-analíticos que se relacionam a alguns fatores, tais, como estilo de vida, 

uso de medicações, doenças associadas à presença do triglicerídeo e 

procedimentos de coleta e preparo da amostra (SCHIAVO et al; 2003). 

    Normalmente a hipertrigliceridemia é assintomática, por este motivo se 
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faz necessário o exame para um diagnóstico. Pacientes com níveis acima de 

500 mg/dl podem apresentar xantomas, que nada mais podem ser, nódulos 

amarelados de colesterol que estão localizados normalmente nas 

extremidades dos membros,  e podendo ser encontrados ao redor dos 

olhos. A determinação dos níveis séricos de triglicerídeos é de suma 

importância para estimar a prevalência na população, seus níveis elevados 

podem trazer consequências graves à saúde humana. Os pacientes com os 

triglicerídeos elevados, terão um alto risco a obter doenças 

cardiovasculares, esteatose hepática e em pacientes com índices acima de 

1000 mg/dl podem apresentar a pancreatite aguda (FERREIRA et al; 2003). 

 

2. OBJETIVO 

 

         Aprender a fazer o procedimento enzimático para determinação dos 

triglicérides no plasma ou soro, para que possamos fazer a dosagem deste 

material. Sendo este, um procedimento bastante simples, porém requer 

atenção, por se tratar de uma amostra de sangue voltado à observação do 

perfil lipídico. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

● Reagentes: 

O exame de Triglicérides é para dosagem enzimática dos 

triglicérides, que é composta por uma mistura enzima/ATP liofilizada 

(JACOBS, 1990). 

Os reagentes desse teste são o tampão, enzimas e a solução padrão. 

O tampão contém os seguintes princípios ativos: Piperazine-N,N'-bis (2-

etanossulfônico ácido) (PIPES) 50mmol/litro, pH 7,4 contendo 1,25mmol de 

4-Clorofenol. Enzimas: os frasco contém 3.600U de Lipase, 24U de 

Glicerolquinase, 90U de Glicerolfosfato Oxidase, 24U de Peroxidase, 

0,024mmol de ATP e 0,018mmol de 4-Aminoantipirina. Solução padrão 

200mg/dL: solução de Glicerol estabilizado equivalente a 200mg/dL em 

termos de Trioleína (JACOBS, 1990). 
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● Equipamentos e materiais: 

Os equipamentos e materiais que são necessário para a realização do 

teste e o Espectrofotômetro ou fotocolorímetro que mede a absorvâncias 

em 510nm ou filtro verde, tubos de ensaio, tubos para coleta da amostra 

(EDTA e heparina) pipetas graduadas, pipetas semiautomáticas de 10µL e 

1000µL, ponteiras descartáveis, cronômetro, banho maria (37°C), 

centrífuga, estojo, agulha, álcool e algodão (JACOBS, 1990). 

 

 

● Armazenamento: 

 O tampão deve ser armazenado à temperatura de 2-8°C e se 

manter estável até a data de vencimento que está exposta no rótulo, 

obedecendo as condições de armazenamento. As enzimas tem que ser 

armazenada à temperatura de 2-8°C, está estável até a data de 

vencimento. Solução padrão 200mg/dL e armazenada à temperatura de 2-

8°C, estável até a data de vencimento exposto no rótulo, obedecendo às 

condições de armazenamento. Os Reagente que é utilizado a solução 

tampão/enzimas tem uma cor amarela clara ou ligeiramente rósea, fica 

estável por 30 dias após o seu preparo, se for mantida na temperatura 

correta sob refrigeração (2-8°C). Caso o reagente tenha sua absorbância 

atinja 0,250 desprezá-lo (JACOBS, 1990). 
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Analisamos a amostra do discente: 

● Victor Henrique  do Carmo  

● Idade: 22 anos 

● Jejum de  12 horas  

● Peso:102 kilos 

● Altura:1,85 metros 

● IMC: 29,8 (acima do peso) 

● Prática tabagismo. 

         A amostra foi coletada na técnica a vácuo,  o tubo coletor utilizado  

foi o ativador de coágulo + gel (tampa amarela) a amostra coletada foi 

colocada na centrifugada por 10 minutos na velocidade de 3.000 RPM .  

 

 

      Logo após utilizamos o soro para análise, usamos três tubos de ensaio 

que nos quais foram  identificados na seguinte forma : 

tubo  B (branco) que nele havia a solução com enzima (1,0 ml), P (padrão)  

que havia  a solução padrão (10µL) com enzima(1,0 ml) e o tubo T (teste) 

que havia a amostra (soro do sangue) (10µL)com a enzima (1,0 ml). 

       Os 3 tubos de ensaio  devidamente identificados foram colocados em 

banho maria, em temperatura de 37ºC  durante 5 minutos cronometrados.  
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    As amostras foram transferidas para as cubetas para serem analisadas 

no espectrofotômetro em 510 nm (cor verde).  

 

     A branca foi usada para zerar o espectrofotômetro. Logo em seguida foi 

analisada a solução padrão que absorveu 0,406 e por último a solução teste 

que absorveu 0,335. 

 

 

●  Expressão do resultado em unidade S.I 

Triglicérides (mmol/L) = triglicérides(mg/dl) x 0,0113 

Triglicérides (mmol/L) = 165 x 0,0113 
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Triglicérides (mmol/L) = 1,86 mmol/L  

● Valores de referência segue tabela: 

 

Para os valores de referência em que foi aplicada nesta análise 

como parâmetro, foi fornecido pelo kit triglicérides enz. Líquido marca 

doles. 

 

Fonte:file:///C:/Users/Cida/Desktop/Downloads/TRIGLICERIDES_LIQUIDO

%20(1).pdf 

 

 

5. CONCLUSÃO 

Diante do objetivo proposto na aula prática, o kit de triglicerídeos da 

Doles foi utilizado adequadamente. O resultado alcançado mostra que o 

paciente Victor apresenta os valores de triglicerídeos dentro dos valores de 

limítrofe que são de 150 a 200. 

Já o resultado do exame de triglicerídeos do discente Victor ficou no 

valor de referência de 165 mg/dl, este resultado poderá indicar um alerta, 

pois poderá surgir complicações futuras  à  saúde do discente em questão, 

baseados nos parâmetros de referência apresentados na bula do kit 

utilizado. 
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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi  discutir sobre os fundamentos e o uso da 
teoria de Henry Giroux, bem como sobre a importância dos professores 
como  agente transformador na educação dos alunos. Para isso, realizou-se 

uma revisão bibliográfica em artigos científicos, livros, e revistas 
eletrônicas. Os resultados apontaram que a teoria de Henry Giroux teorias é 

baseada nos estudos culturais que foram desenvolvidos em 1964 pelos 
pesquisadores Richards Hoggart, Raymond Williams e E. P. Thompson 

Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), este campo de pesquisa 
foi criado diante das alterações dos valores tradicionais da classe operária 
da Inglaterra.                                     

 

Palavras-chave: Pedagogia; Henry Giroux; Aprendizagem; Ensino. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

  Neste trabalho iremos discutir sobre os fundamentos e o uso da 

teoria de Henry Giroux, o diferencial desta forma de ensino e a necessidade 

para o desenvolvimento crítico. Iremos explicar como é usado este método 

dentro da sala de aula e como pode ser inovador para o crescimento em 

sociedade e compreensão por parte dos estudantes do seu papel como 

cidadão.  

            Falaremos também sobre os professores como transformadores e 

como eles conseguem contribuir, não apenas na mediação, mas também no 

interesse e no crescimento dos alunos. Giroux também incentivou o debate 

entre professores e alunos, para que ambos compreendessem diferentes 

pontos de vista e como podem aprender com conhecimentos fora do 

currículo escolar. Ainda neste trabalho, será discutido sobre a relação da 

teoria de Henry Giroux e a teoria de Paulo Freire, o fato de que ambas 

mantém a ideia que a escola deve ser local de liberdade, discussão e 
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crescimento, no apenas em matrizes curriculares, mas também local de 

desenvolvimento para novas possibilidades e criação de novos pontos de 

vista.  

 

2. METODOLOGIA 

 O estudo aqui relatado é resultado de pesquisas bibliográficas  

realizadas em artigos científicos, livros, e revistas eletrônicas, além de 

discussões e troca de informações feitas por meio de aplicativo de 

mensagens instantâneas, a fim  de adquirir melhor compreensão acerca da 

temática abordada. Este artigo fará apontamentos pautados na teoria do 

educador e escritor Henry Giroux, além de argumentos na visão de alguns 

autores, dentre eles Paulo Freire.  

Para a realização prática deste trabalho foi feita  pelas autoras deste 

artigo, a explanação do conteúdo abordado, via web conferência por meio 

do aplicativo Google meet, trazendo esclarecimentos sobre a teoria de 

Henry Giroux e seus pontos positivos e negativos e como pode ser utilizada 

no âmbito educacional. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Henry Giroux é um educador, escritor e pesquisador  que nasceu nos 

Estados Unidos no dia dezoito de setembro de 1943 na cidade de 

Providence, foi diretor do centro de educação e estudos culturais e na 

universidade estadual da Pensilvânia ficou como gestor  doze anos nesta 

seguindo. Da mesma forma foi professor titular da faculdade de waterbury e 

encarregado do foro de educação e estudos culturais.   

 As suas teorias são baseadas nos estudos culturais que foram 

desenvolvidos em 1964 pelos os pesquisadores Richards Hoggart, Raymond 

Williams e E. P. Thompson Centre for Contemporary Cultural Studies 

(CCCS), este campo de pesquisa foi criado  diante das alterações dos 

valores tradicionais da classe operária da Inglaterra. Os operários deixaram 

de ser subimos e passaram a expor suas expectativas sobre o que estavam 

vivendo assim fazendo manifestações para que tivesse melhoria em seu 

âmbito de trabalho.  
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O grupo do CCCS amplia o conceito de cultura para que 

sejam incluídos dois temas adicionais. Primeiro: a cultura não 

é uma entidade monolítica ou homogênea, mas, ao contrário, 

manifesta-se de maneira diferenciada em qualquer formação 

social ou época histórica. Segundo: a cultura não significa 

simplesmente sabedoria recebida ou experiência passiva, 

mas um grande número de intervenções ativas expressas 

mais notavelmente através do discurso e da representação 

que podem tanto mudar a história quanto transmitir o 

passado. Por acentuar a natureza diferenciada da cultura, a 

perspectiva dos estudos culturais britânicos pode relacionar a 

produção, distribuição e recepção culturais a práticas 

econômicas que estão, por sua vez, intimamente 

relacionadas à constituição do sentido cultural 

(ESCOSTEGUY. pg, 04) 

Desta forma a cultura não é algo que  seja único, cada povo e etnia 

tem a sua maneira de expressar o que se pensa, no decorrer dos anos o 

estudo cultural vem retrata o que a cultura representa quais são os seus  

valores dentro da sociedade sendo ela de classe baixa ou não. E como cada 

povo tem sua maneira de se comunicar de ser ouvida. 

Então, a racionalidade burocrática das perspectivas 

dominantes negligencia o social, o histórico, o ético e o 

conhecimento. Giroux nessa temática pedagógico-crítica 

relata que as escolas e o ensino não devem ser vistos apenas 

como algo instrucional, mas precisam se relacionar com a 

política, a ética, a cultura, o poder, a construção de 

identidade e as práticas sociais em uma visão do futuro. .( 

ESCOSTEGUY. pg, 03). 

 
Giroux defende a temática de professores que expõem suas críticas 

em sala de aula e na sociedade, o educador precisa ser o indivíduo que 

busca informações sobre política, ética e cultural que saiba pensar fora do 

que o estado impõe para escola. Assim pensando na construção de uma 

educação democrática e igualitária onde professores e alunos apresentam 

suas opiniões sobre o ensino que está sendo repassado pela a escola. 

Desta mesma forma o grande pensador Paulo Freire destaca em uma 

de suas obras.  

Minha presença de professor, que não pode passar 

despercebida dos alunos na classe e na escola, é uma 

presença em si política. Enquanto presença não posso ser 

uma omissão, mas um sujeito de opções. Devo revelar aos 

alunos a minha capacidade de analisar, de comparar, de 

avaliar, de decidir, de optar, de romper. Minha capacidade de 

fazer justiça, de não falhar à verdade. Ético, por isso mesmo, 

tem que ser o meu testemunho (FREIRE, 1996, p.98). 
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 A escola é o local que cria no aluno uma nova identidade onde o 

estudante se torna uma pessoa crítica e o professor é o grande responsável 

por esta formação, a educação é algo que liberta as pessoas do senso 

comum  mostrando o que está além do que seus olhos. Quando o educando 

e educador está livre para expor suas críticas é possível um aprende com o 

outro, diferente da educação bancária onde trata o professor como o único 

capaz de transmitir o conhecimento.  

 Giroux e Freire defendem algumas ideias de forma 

semelhante, pois apontam para uma pedagogia das 

possibilidades; valorizam a ação cultural; a participação das 

pessoas na ação pedagógica com a valorização de suas 

ações, significados e cultura; e as interações entre 

pedagogia, política e poder..( ESCOSTEGUY. pg, 05). 

 

Como destaca o Escosteguy, o escritor Paulo Freire e Giroux defende 

a mesma teoria de uma escola autônoma que valoriza a participação da 

sociedade nas ações pedagógicas onde todos tenham o direito na 

elaboração de um currículo democrático. A política cultural deve estar 

inserida neste currículo pois se relaciona com poder conhecimento, após 

através da escola aprendemos como e fundamenta  participar criticamente 

da vida pública.  

 

3.1 Pontos positivos na teoria de Giroux 

A importância dessas teorias são as contribuições diversas, no que se 

diz respeito à educação e a um pensamento crítico sobre a cultura no 

mundo contemporâneo, ele é um pensador e continuador da escola nova, 

mas ele radicaliza e vão além, umas de suas contribuições é que o professor 

como um intelectual público e transformador, que pode se restringir a 

reproduzir um conhecimento já dado, deve ser um elaborador crítico do 

conhecimento compartilhado.  

A ideia da escola como esfera pública, se dá através do pensamento 

em que a escola é direito e dever do cidadão, e não só do governo. E a 

crítica que ele faz aos currículos, ele faz uma distinção entre o currículo 

oficial e o currículo oculto, e ressalta o fato em que a escola forma muito 

mais pelo currículo oculto que é praticado pelos professores, gestores sem 

sequer perceber  que está sendo adotado, ele é representado por um 
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conjunto de valores e atitudes que destinam a forma um tipo de cidadão 

com um projeto da ordem social política e  econômica, então,  o currículo 

oculto está na seleção de melhores ou piores baseados em critérios 

objetivos enquanto o currículo oficial que é aquele que já vem pronto e que 

tem uma dominação de poder dos interesses dominantes que não permite 

uma reflexão crítica, um currículo muito técnico voltado somente a mão de 

obra que exclui os professores alunos e sociedade. O currículo ideal deveria 

que contenha uma linguagem dos alunos e inclua os saberes que realmente 

interessa e importa e estão presentes na sociedade. 

A crítica que ele faz a escola tradicional, ele diz que esse tipo de 

escola limita extremamente o conhecimento, e que existe uma certa seleção 

para ser passados ao aluno. 

 

3.2 O uso da Teoria de Giroux na atuação de pedagogos  

Henry Giroux, o teórico e crítico da educação cultural, é um dos 

fundadores da pedagogia crítica nos Estados Unidos. Além disso, ele se 

concentra no estudo da cultura, juventude, educação superior e educação 

pública, é o pioneiro da teoria crítica. Como crítico, propôs pensar a teoria 

da educação, a escola e até outros aspectos, pensar no professor e seu 

papel no processo de ensino e sua influência sobre os alunos. Giroux (1997) 

defendeu o professor como intelectual transformador. Para ele, esse 

professor sempre começa refletindo sobre como fundamentar sua 

preocupação com o sofrimento e a luta dos oprimidos e como realizar 

atividades pautadas na moralidade e no discurso moral. Portanto, aponta 

profissionais que podem esclarecer e desenvolver a possibilidade de 

libertação em um espaço mais específico. Portanto, é óbvio que a tarefa é 

complicada, mas necessária. Treinar professores com base nessa visão é 

uma necessidade baseada em conselhos críticos e transformadores. Sendo 

assim, a formação de professores é um cenário importante para Giroux. 

[...] os programas de treinamento de professores que 

enfatizam somente o conhecimento técnico prestam um 

desserviço tanto à natureza do ensino quanto a seus 

estudantes. Em vez de aprenderem a refletir sobre os 

princípios que estruturam a vida e prática em sala de aula, 

os futuros professores aprendem metodologias que parecem 

negar a própria necessidade de pensamento crítico. 

(GIROUX, 1997, p.52).  
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O treinamento crítico tem como papel então, despertar críticas e não 

impor suas próprias críticas. É importante que os alunos exponham o 

mundo em que vivem para enfrentá-lo e mudá-lo. Portanto, nessa 

perspectiva, o professor transformador do conhecimento deve estar 

comprometido com o ensino emancipatório, promovendo os valores da 

democracia, do coletivo, da igualdade e da justiça social, e o diálogo é um 

princípio básico. Giroud (1997) defendeu sua pedagogia da possibilidade 

como alternativa ao chamado método de educação neutro, alegando que o 

mundo não é dado pela natureza, não é definido por si mesmo, é 

construído, portanto, também pode ser desmontado. Os intelectuais em 

mudança precisam considerar as atividades de ensino. Essas atividades 

podem ajudar a inspirar dúvidas, tornar o conhecimento problemático e 

conduzir diálogos direcionados, para que os alunos possam expressar uma 

voz positiva no processo de aprendizagem, sem evitar o papel importante 

do professor.  

A categoria de intelectual transformador é útil de várias 

maneiras. Primeiro, ela significa uma forma de trabalho na 

qual o pensamento e a atuação estão inextricavelmente 

relacionados, e, como tal, oferece uma contra-ideologia para 

as pedagogias instrumentais e administrativas que separam 

concepção de execução e ignoram a especificidade das 

experiências e formas subjetivas que moldam o 

comportamento dos estudantes e professores. Segundo, o 

conceito de intelectual transformador faz entrar em ação os 

interesses políticos e normativos que subjazem às funções 

sociais que estruturam e são expressas no trabalho de 

professores e estudantes. (GIROUX, 1997, p.137)  

 

Neste artigo, defendemos a formação de educadores a partir dessas 

premissas exploradas por Giroux (1997) e dos ecos da teoria freiriana. 

Acreditamos que a crítica que aqui fazemos não é determinista, ela 

considera a educação como algo benéfico à reprodução da sociedade atual. 

Educadores críticos acreditam que é possível interferir na realidade da 

educação, modificá-la e transformar sua visão em um mundo desigual e 

mais justo a partir dos valores do respeito às diferenças e do diálogo como 

categoria básica da prática educativa. Nesses espaços aconteceram os 

encontros de Henry Giroux e Paulo Freire, que se apoiam no conceito de 

pedagogia crítica. 
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3.3 A escola como ferramenta para o desenvolvimento crítico no 

olhar de Giroux  

 

Em seguida, apresentamos algumas ideias sobre o conceito crítico de 

professor e, em seguida, ampliamos essa visão por meio da reforma 

educacional iniciada na década de 1990. Uma das referências formadas na 

visão crítica foi proposta por Giroux (1997). Os professores, como 

profissionais baseados no conhecimento, estão comprometidos com a 

mudança social e a libertação. O autor acredita que os professores são 

intelectuais e se opõe à visão tecnocrática da educação, que separa 

planejamento e execução do trabalho. O significado no campo da educação 

significa separar aqueles que pensam que o curso é realizado dos demais. 

Giroux (1997) entende a educação como uma política cultural e define os 

professores como intelectuais transformadores, ao invés de apenas 

preparar os operadores profissionalmente para atingir os objetivos a eles 

definidos. Em vez disso, recomenda tratar os professores como 

profissionais reflexivos (Giroux, 1997). Dessa forma, o trabalho do 

professor tem uma dimensão performática baseada na liberdade de 

ensinar e na capacidade de questionar e refazer exercícios. Contudo, a 

escola para Giroux (1997, p. 56), pode romper com esse modelo, 

assinalando que:  

[...] a escola pode se tornar um veículo para ajudar cada 

estudante a desenvolver todo o seu potencial como pensador 

crítico e participante responsável no processo democrático 

simplesmente alterando-se a metodologia e o currículo oficial 

nos estudos sociais. Tal afirmativa favorece os estudos 

sociais, pois considera que os mesmos devem entender a 

escola como um agente de socialização, propiciadora de 

atividades reflexivas e libertadoras. (Giroux, 1997, p. 56). 

  

Desse modo, prender professores para se tornarem intelectuais 

transformadores pode fornecer novas perspectivas sobre escolas, ensino, 

teoria e até mesmo alunos e professores. Eles podem fortalecer métodos 

de ensino críticos e esmagar ideias: foco na reflexão e emancipação. Além 

disso, concebe uma visão política do papel dos professores nos alunos, 

funcionários e instituições, defendendo mudanças e possibilidades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Durante a construção desse trabalho, apresentamos ele de forma 

virtual, através da plataforma on-line Google meet, onde citamos os pontos 

desse artigo e falamos de forma individual sobre nossas compreensões após 

as leituras a respeito da teoria de Henry Giroux.  

   Consideramos esse artigo de extrema importância para o nosso 

desenvolvimento acadêmico e para nossa atuação em sala de aula, todas as 

teorias que já absorvemos até esse momento em nossa graduação, são de 

grande importância, todas tem algo que podemos absorver e usar dentro de 

sala de aula. Podemos buscar as teorias e métodos que mais se igualam e 

que mais nos identificamos para que possamos aplicar e compreender 

melhor sobre os resultados que pode trazer, mas além de teorias individuais 

e as aplicações, cada teoria estudada também traz uma bagagem e pontos 

positivos, sendo assim, todas agregam e maximizam nosso 

desenvolvimento e potencial como pedagogas.  

Este método foi totalmente novo para todas as acadêmicas presentes 

neste artigo, o teórico Henry Giroux não era muito popular em nosso meio, 

mas após esse estudo, usaremos a teoria em outros artigos e também 

como ferramenta para nosso trabalho e atuação.  
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RESUMO  
Em 2019 entrou em vigor o Novo Código de Ética do Profissional Contábil 

trazendo como principal mudança sua instituição. O que antes entrou em 
vigor por meio da Resolução CFC 803 de 1996 passou a vigorar como 

Norma Brasileira de Contabilidade. A proposta deste artigo é induzir 
acadêmicos de ciências contábeis a uma leve percepção quanto ao seu 

Código de Ética Profissional e buscar esclarecer as principais mudanças 
introduzidas pela NBC PG 01, os principais pontos do CEPC e como eles 
impactaram na atividade. Através de uma plataforma teórica, porém com 

uma linguagem mais simplista, traremos a evolução da contabilidade no 
Brasil até chegarmos as transformações provocadas pela aprovação desta 

norma, oferecendo uma breve análise dos efeitos práticos das alterações do 
código de ética do profissional contábil de 2019. Abordaremos como esta 
norma irá orientar a atuação da classe, alinhando sua conduta às Normas 

Internacionais. 
 

Palavra Chave: Contabilidade Brasileira; Normas Internacionais; IFRS; 
Alteração do Código de Ética Contábil de 2019. 

 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

Criado para alinhar as informações contábeis e os padrões adotados 

entre os profissionais da área, o código de ética de contabilidade veio para 

atualizar os procedimentos que antes eram trabalhados sem normas pré-

estabelecidas. O primeiro esboço do então código de ética foi criado em 

1950 a fim de dar direcionamento nas atitudes dos profissionais contábeis. 

Já em 1970 foi então aprovado um conselho de ética no tribunal superior da 

entidade. Todo esforço ali empenhado para que os caminhos fossem o mais 

correto possível, vieram através de estudos e encontros formados pelo 

conselho federal de contabilidade para que os contadores tivessem contato 

com as normas da atualidade. Desde então, este código vem sendo 

ENSINO PROGRESSIVO 
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atualizado e adicionado pontos para demonstrar quais caminhos seguir e 

quais atitudes tomar em cada situação.  

Todo ser humano é moldável ao ambiente à sua volta, seja ele para 

o bem ou para o mal, basta ter o entendimento do que é certo ou errado e 

seguir o caminho que deseja trilhar. 

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste artigo, devido a limitação de tempo e 

mobilidade, será a de pesquisa de materiais já publicados, criando assim 

um projeto de caráter dedutivo. 

 

3. HISTORIA DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 

Desde o início das contabilizações de animais o ser humano vem 

tentando se atualizar em relação aos seus ideais buscando resguardar suas 

posses. Normas e regras da época eram criadas para que os bens fossem 

ao máximo utilizados por seus beneficiários a fim de aumentar suas 

riquezas. Com o passar das gerações e com os estudos que foram feitos em 

cada época, foi sendo percebido a necessidade de criar regras para que as 

movimentações realizadas fossem o mais fiel possível, de acordo com a 

realidade de cada empreendedor. 

Em 1973, foram criadas as normas internacionais de contabilidade 

para que, em um primeiro momento, fazer com que a contabilidade dos 

países alinhassem suas demonstrações e fossem o mais próximo da 

realidade e após, criar regras e normas a serem seguidas para dar mais 

fidelidade e realidade aos números trabalhados em cada organização. 

Já em 1997, a IASC criou um comitê responsável por delimitar os 

caminhos em que as demonstrações contábeis deveriam seguir. Com o 

passar dos anos, as normas contábeis  foram se adequando a realidade 

mundial, fazendo com que mais países fossem se alinhando e com isso, foi 

se percebendo a necessidade de que não só as normas deveriam ser 

seguidas, mas também que os profissionais de contabilidade tivessem 

regras para segui-las. 

Em muitos anos a contabilidade, apesar das normas internacionais 

serem pouco adotadas, fazendo com que cada país tivesse sua própria 

contabilidade. Em muitos casos esse formato não era bem visto, deixando a 
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fidelidade das demonstrações enfraquecida. No Brasil, segundo o CFC, as 

Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) foram iniciadas através das 

normas e procedimentos de auditoria regulamentadas pela resolução 

321/1972 e foi se vendo a necessidade de se enquadrar e adequar as 

normas internacionais. Após esta resolução supracitada, o desenvolvimento 

da contabilidade no Brasil e a contabilidade na Itália nos fins do Século XIV 

era operada por profissionais denominados de “cadernista”, evoluindo no 

Brasil conforme estipulado no Código Comercial em 1850. Somente em 

1981 foram aprovadas resoluções sobre “normas brasileiras de 

contabilidade” e “princípios fundamentais de contabilidade” (Resolução CFC 

n° 529 / 81 e 530 / 81). Tais resoluções vieram para que o Brasil se 

adequasse às questões internacionais, visando num futuro próximo, alinhar 

de forma definitiva a contabilidade internacional. (Revista de divulgação 

cultural. (1991). Brasil: FURB.) 

  

3.1   Primeiro Código de Ética da Contabilidade Brasileira 

 Segundo Henry Ford,“Qualidade significa fazer o certo quando 

ninguém está olhando”. Neste sentido, podemos direcionar o código de 

ética com o pensamento de que normas e regras existem, mas se o 

profissional não quiser segui-las, o fará às escondidas. Todo profissional, 

mesmo tendo livros e mais livros de regras, se não for ético fará esforços 

para encontrar brechas e não seguir a lei que lhe é direcionada em seu 

campo de atuação. 

Destinado a “fixar” como se deve agir em determinadas situações, 

caminhando com o entendimento de que todo profissional, seja de que área 

for, deve agir de forma ética e responsável, fazendo com que suas atitudes 

e seus pensamentos sejam respeitados. Isso fez com que na segunda 

semana de Julho de 1950, fosse criado em Belo Horizonte (MG), o Primeiro 

Código de Ética dos profissionais da contabilidade, a fim de direcionar o que 

deveria ser feito e como agir em situações que até o momento eram 

comuns aos profissionais contadores. Mas, somente em 1970, o então 

criado CEPC ganhou força.  
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Quando segundo o CFC, 

“Em reunião plenária realizada no dia 26 de junho, os 
conselheiros do CFC aprovaram a constituição do 
Tribunal Superior de Ética Profissional, com a função de 

garantir o cumprimento das normas estabelecidas no 
documento. Houve também a atualização do Código, 

publicado por meio da Resolução”. (CFC n.º 290/1970). 
 
 

4. A EVOLUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DO PROFISSIONAL 

CONTÁBIL 

 

Com o primeiro formato do código de ética sendo criado em 1950, 

os profissionais de contabilidade tiveram que se atualizar na busca de 

aprender sobre o que, a partir de então, iriam utilizar como bíblia da ética e 

dos bons costumes. Em 1972, foi criado o “primeiro” assim chamado 

“Normas e Procedimentos de Auditoria”, que vieram para alinhar os 

trabalhos dos profissionais da contabilidade na área da auditoria técnica e 

direcionar como se deveria ser feito o trabalho. O código trabalhado na 

época trazia informações acerca de como os profissionais deveriam seguir e 

como fazer um trabalho ético. 

Em 1981, foram criadas as NBCs (Normas Brasileiras de 

Contabilidade). Estas viriam para agregar informação e conhecimento aos 

profissionais, que em sua maioria detinham de muito conhecimento técnico 

e pouco conhecimento de normas. Estes então, trariam informações para 

que as demonstrações contábeis fossem equiparadas às demonstrações 

internacionais e assim com o conhecimento adquirido. Podia-se então abrir 

o conhecimento intelectual e, por fim, entender que as regras obtidas em 

sua época, eram provenientes de estudos e trazidas de outros países para 

que o Brasil pudesse alinhar suas demonstrações contábeis às normas 

vigentes internacionais. 

Várias atualizações vieram sendo feitas no código de ética da 

contabilidade para que se fosse equiparado às normas brasileiras de 

contabilidade vigentes de cada ano. Como as resoluções que vieram 

posteriormente às citadas, as atualizações eram necessárias para que se 

fosse “tapada” qualquer lacuna existente. Uma das últimas alterações feitas 

para deixar o código de ética em dias com as normas contábeis, foi feita na 
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resolução Resolução CFC n.º 803/199. 

“Houve profunda atualização do Código para adequá-
lo à realidade recente da profissão, que tem passado 
por período de intensa evolução em decorrência das 

inovações tecnológicas”  (Zulmir Breda, Presidente 
do CFC, 2019). 

 
Para que fique claro o entendimento com as atualizações 

tecnológicas que vieram após esta resolução, se viu necessário uma 

alteração no pensamento e a criação de novos pensamentos, pois o mundo 

vive em constante mudança e qualquer que seja a área, tendo através de 

seus conselhos o dever de se atualizar para que os profissionais tenham 

ciência de até onde podem ir e vir. 

 

5 AS ALTERAÇÕES DO CEPC EM 2019 

 

A Contabilidade está diretamente ligada ao modelo de gestão fiscal 

de um país. No Brasil, essa ligação é ainda mais íntima, tendo em vista as 

regras impostas pelo governo tornam obrigatória as remessas de 

informações aos bancos de dados do setor público. Assim, os órgãos de 

gerenciadores utilizam dessa base para fiscalização e regulação das 

empresas. 

Os órgãos federais vêm passando por constantes inovações sejam 

elas tecnológicas ou mesmo de adequação a normas internacionais. A 

grande alteração no Brasil se deu a partir do início do projeto sped, em 

meados de 2007, praticamente junto com o processo de adequação da 

Contabilidade Brasileira às normas internacionais, sendo esse um fator 

crucial para a onda de inovações dentro dos mecanismos de controle, as 

informações são enviadas em bloco ou lote sendo validadas no ato da 

transmissão e assim homologadas muito mais rápido do que nos moldes 

anteriores. Toda essa agilidade é fruto de grande investimento em 

tecnologia, revolucionando os meios de transmissão de informações e como 

os dados são verificados, levando a classe contábil a se reinventar para 

atender a essa grande revolução. 
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5.1 A Criação do Novo Código de Ética 

 Como todo grande projeto dentro da classe contábil, o novo Código 

de Ética nasceu a partir do princípio democrático, onde todos aqueles 

pertencentes a classe poderiam participar de seu processo de elaboração. 

Um primeiro rascunho do novo Código de Ética Profissional do Contador, 

publicada em 24 de novembro de 2017 no site do CFC, onde a partir desse 

momento, todos os profissionais devidamente habilitados, poderiam enviar 

suas sugestões, analisadas por uma banca e as sugestões selecionadas 

eram enviadas para ser debatidas em plenário. Essa audiência pública 

durou até o dia 24 de fevereiro de 2018, nesse período foi recepcionada 

mais de 100 sugestões enviadas pela classe contábil, dando forma a aquela 

que transformaria o Código em Norma Brasileira de Contabilidade 

Profissional Geral. 

 Jose Aparecido Maion, vice-presidente de Fiscalização Ética e 

Disciplina do CRCSP, diz que:  

A evolução da profissão contábil no país tornou 
necessária uma revisão do Código de Ética da categoria 

para adequá-lo e modernizá-lo aos novos padrões de 
serviços oferecidos pelo mercado. (MAION, José 

Aparecido. Revista CRCSP nº 517, ano 10, 2019) 
 

 Publicada em 14 de fevereiro de 2019, no Diário Oficial da União, 

texto do Conselho Federal de Contabilidade, no qual aprovava a através de 

plenário a Norma Brasileira de Contabilidade NBC PG 01- Código de Ética 

Profissional do Contador, onde devido ao princípio jurídico da publicidade 

começou a vigorar em 01 de junho de 2019, revogando a Resolução CFC 

n.º 803/1996 e suas alterações Resolução 819/1997, 942/2002, 950/2002 

e 1.307/2010. 

 

5.2 Diferença Entre Resolução e Norma 

Uma das principais novidades no novo CEPC, foi sua instituição como 

Norma, alinhando-a assim às demais normas contábeis. Mas essa mudança 

não se resume apenas a isso. De forma simples podemos distinguir 

resolução de norma da seguinte forma: 

● Resolução: é um ato legislativo de efeito interno e conteúdo 

concreto. Regula matérias privadas, são de caráter político, 

processual, legislativo ou administrativo. Não está sujeita à 
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promulgação e nem ao controle preventivo da constitucionalidade, 

com exceção aos casos que aprovem acordos internacionais. As 

resoluções são emitidas por autoridades superiores, que não seja o 

chefe do Executivo. Também não podem contradizer os 

regulamentos e os regimentos internos, somente explicá-los. 

● Norma: tem significado bem genérico, sendo utilizado com mais de 

um sentido. Geralmente, se refere a qualquer tipo legislativo ou ato 

normativo de cunho regulamentar, na visão aqui aplicada, assumir 

que sua principal função é fazer com que os sujeitos se 

comportarem conforme sua determinação, pois ela tem o objetivo 

principal de manter a ordem e a paz social e internacional. 

Consequentemente, podem emitir uma norma o Poder Público ou as 

organizações internacionais. 

 

5.3 A principais alterações do Novo Código de Ética. 

Para os profissionais que não participaram das discussões, foi 

oferecido o período de 14 de fevereiro, data da publicação, até 1º de junho 

de 2019, data de início de sua vigência, para assimilação e adequação da 

presente norma. Apesar de algumas novidades introduzidas pela realidade 

dos profissionais contábeis ao mercado de trabalho moderno, vários 

conceitos continuam o mesmo desde 1950, podemos citar alguns como: 

 
I – Exercer a profissão com zelo, diligência, 
honestidade e capacidade técnica, observada toda a 

legislação vigente, em especial aos Princípios de 
Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, 

e resguardados os interesses de seus clientes e/ou 
empregadores, sem prejuízo da dignidade e 

independência profissionais; 
II – Guardar sigilo sobre o que souber em razão do 
exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do 

serviço público, ressalvados os casos previstos em lei 
ou 7 quando solicitado por autoridades competentes, 

entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade; 
III – Zelar pela sua competência exclusiva na 
orientação técnica dos serviços a seu cargo; 
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IV – Comunicar, desde logo, ao cliente ou empregador, 

em documento reservado, eventual circunstância 
adversa que possa influir na decisão daquele que lhe 

formular consulta ou lhe confiar trabalho, estendendo-
se a obrigação a sócios e executores; [...]  (CONSELHO 
FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2010) 

 
 Por ser um tema novo existe uma certa dificuldade em encontrar 

publicações que envolva essas alterações e suas consequências práticas 

para a classe contábil. Neste sentido, buscamos como base teórica uma 

publicação da jornalista Maristela Girotto, Gerente do Departamento de 

Comunicação do Conselho Federal de Contabilidade, devido ao grande 

respeito que a comunidade contábil tem em suas publicações, tendo em seu 

currículo o Prêmio Transparência de Jornalismo, realizado pelo Instituto dos 

Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), em 2011 e em 2013, por 

reportagens sobre International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Gerente do Dpto. de Comunicação do CFC de 2016 a 2018. 

Analisaremos a seguir apenas os pontos que não constavam na 

Resolução nº 803, ou seja, aquelas incluídas na NBC PG 01. No item 4-

Deveres do contador na NBC TG 1 foram inseridos as letras a seguir: 

 
(...) d. informar a quem de direito, obrigatoriamente, 
fatos que conheça e que considere em condições de 

exercer efeito sobre o objeto do trabalho, respeitado o 
disposto na alínea (c) deste item; 

e. aplicar as salvaguardas previstas pela profissão, pela 
legislação, por regulamento ou por organização 
empregadora toda vez que identificar ou for alertado da 

existência de ameaças mencionadas nas normas de 
exercício da profissão contábil, observando o seguinte: 

i. tomar medidas razoáveis para evitar ou 
minimizar conflito de interesses; e 

ii. quando não puder eliminar ou minimizar a 
nível aceitável o conflito de interesses, adotar 
medidas de modo a não perder a independência 

profissional; 
(...) r. informar o número de registro, o nome e a 

categoria profissional após a assinatura em trabalho de 
contabilidade, propostas comerciais, contratos de 
prestação de serviços e em todo e qualquer anúncio, 

placas, cartões comerciais e outros.(...) (CFC NBC PG 
1, 2019) 
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Neste item percebe-se que foi dado uma maior ênfase ao segredo entre o 

profissional contábil e a entidade por ele representada, além de incutir ao 

profissional a tarefa de eliminar conflitos devido à exaustão dessas 

informações. Outro ponto inserido veio para tornar normativo a obrigação 

de informar a classe do profissional na assinatura de documentos. 

Segundo Girotto (2019), o volume que teve maiores inserções foi o 

capítulo Valor e publicidade dos serviços profissionais. Nesta parte do 

Código, foram inseridos os itens: 

 

8. Nas propostas para a prestação de serviços 

profissionais, devem constar, explicitamente, todos os 
serviços cobrados individualmente, o valor de cada 

serviço, a periodicidade e a forma de reajuste. 
9. Aceita a proposta apresentada, deve ser celebrado, 
por escrito, contrato de prestação de serviços, 

respeitando o disposto em legislação específica do CFC. 
10. Caso parte dos serviços tenha que ser executada 

pelo próprio tomador dos serviços, isso deve estar 
explicitado na proposta e no contrato. 
11. A publicidade, em qualquer modalidade ou veículo 

de comunicação, dos serviços contábeis, deve primar 
pela sua natureza técnica e científica, sendo vedada a 

prática da mercantilização. 
12. A publicidade dos serviços contábeis deve ter 
caráter meramente informativo, ser moderada e 

discreta. 
13. Cabe ao profissional da contabilidade manter em 

seu poder os dados fáticos, técnicos e científicos que 
dão sustentação à mensagem da publicidade realizada 
dos seus serviços. 

14. O profissional deve observar, no que couber, o 
Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que concerne à informação adequada e clara sobre os 
serviços a serem prestados, e a Lei de Propriedade 

Industrial que dispõe sobre crimes de concorrência 
desleal. 
15. É vedado efetuar ações publicitárias ou 

manifestações que denigram a reputação da ciência 
contábil, da profissão ou dos colegas, entre as quais: 

a. fazer afirmações desproporcionais sobre os serviços 
que oferece, sua capacitação ou sobre a experiência 
que possui; 

b. fazer comparações depreciativas entre o seu 
trabalho e o de outros; 

c. desenvolver ações comerciais que iludam a boa-fé de 
terceiros. 
(CFC NBC PG 1, 2019) 
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 Na sequência de normas acima descritas percebe-se seu 

direcionamento às influências das mídias digitais, próprias, públicas e 

compartilhadas, vinha sendo utilizada sem regulamentação, onde muitos 

utilizam de brechas na antiga resolução para propagar sua atividade 

comercial e assim captar clientes na rede. Outro ponto importante foi a 

citação do Código do Consumidor, vinculando a atividade às normas de 

posturas do citado código. E por fim, deixar claro que é passível de punição 

aquele profissional que denigre ou dispara citações pejorativas aos colegas 

de profissão, estando este em seu direito ou não.. 

No capítulo que trata das Penalidades, Girotto (2019) cita em seu 

artigo que foram incluídas as seguintes letras: 

 

21. Na aplicação das sanções éticas, podem ser 
consideradas como atenuantes: 

d. aplicação de salvaguardas. 
22. Na aplicação das sanções éticas, podem ser 
consideradas como agravantes: 

c. gravidade da infração. 
(CFC NBC PG 1, 2019) 

 

Estas linhas vieram reforçar as condições das aplicações de 

penalidades ao profissional que as infringir, as formas de atenuações da 

penas ou como podem ser majoradas de acordo com a situação que forem 

apresentadas. 

Finalizando as novas inclusões debatidas em plenário e inseridas na 

Norma Brasileira de Contabilidade PG 1, temos apenas a finalização 

deixando clara que esta norma não se subjuga à nenhuma outra, para isso 

foram inseridos os seguintes itens. 

 
24. As demais normas profissionais complementam 
esta Norma. 

25. Na existência de conflito entre esta Norma e as 
demais normas profissionais, prevalecem as disposições 

desta Norma. 
(CFC NBC PG 1, 2019) 
 

 A atualização de um código de ética é essencial para que uma 

profissão consiga acompanhar as inovações do mercado, da tecnologia ou 

mesmo da evolução da sociedade humana, se adequando a novas formas 
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de interação, evitando a desvirtualização das tecnologias, que estão sempre 

em ascensão.  

 

6 O CÓDIGO DE ÉTICA NA PROFISSÃO CONTÁBIL 

 

É através do código de ética que a profissão contábil se resguarda 

para que não haja problemas na realização de um trabalho para qualquer 

cliente. 

    A norma brasileira de contabilidade NBC Nº 1 de 07.02.1019 DOU 

14.02.2019 aprova a NBC PG 01 - Código de Ética Profissional do Contador. 

 Alguns objetivos auxiliam o profissional a se destacar no mercado 

de trabalho sem problemas futuros com a justiça ou clientes. Como por 

exemplo: fixar a conduta do contador, quando no exercício da sua atividade 

e nos assuntos relacionados à profissão e a classe. 

A conduta ética do contador deve seguir os preceitos estabelecidos 

nesta Norma, nas demais Normas Brasileiras de Contabilidade e na 

legislação vigente. Este Código de Ética Profissional do Contador se aplica 

também ao técnico em contabilidade, no exercício de suas prerrogativas 

profissionais. Dentre os deveres do contador podemos citar: 

● Exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e 

capacidade técnica, observando as normas Brasileiras de 

Contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse 

público, os interesses de seus clientes ou empregados, sem 

prejuízo da dignidade e independência profissionais. 

● Recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não 

achar capacitado para especialização requerida. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As alterações no Código de Ética do Profissional Contábil se tornaram 

necessárias devido à forte evolução dos negócios nacionais e internacionais, 

alavancados pelos constantes avanços tecnológicos. Para aqueles 

profissionais atentos  a essas constantes mudanças não foi tão impactante e 

para muitos bastante esperadas.  
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Conforme dadas estatísticos disponibilizado pela na plataforma do 

Conselho Federal de Contabilidade, em 2010 havia no Brasil 271.360 

Contadores e 193.409 Técnico Contábeis, neste universo de mais de 

400.000 profissionais, foi recebido pela banca de análise menos de 200 

sugestões para análise técnico, ou seja 1 sugestão para cada 3.000 

profissionais, demonstrando-nos um certo desinteresse em participar dos 

processos de criação de normas. 

Apesar de ser um processo de mudança, o perfil do do profissional 

contábil vem passando por grande alteração, saindo de um modelo de 

patriarcado e individualista para uma contexto pluralizado e genericamente 

diversificado. 

A renovação do Código de Ética Profissional nos mesmos padrões das 

normas internacionais, oriundo da Federação Internacional de Contadores, 

com o advento da NBC PG 01, vai orientar a atuação da área contábil, 

fundamentado nos conceitos edificados historicamente. Mesmo com essa 

nova atualização a classe ainda segue enfrentando dificuldades para colocar 

em prática o CEPC.  

Mesmo havendo algumas variações no código ele atende os anseios 

da classe. Há conceitos que são considerados muito eficientes e cláusulas 

sem prejuízo da dignidade profissional e futuramente a classe será atendida 

na sua plenitude. 
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RESUMO 

No presente artigo serão abordados os fatores internos e externos que 
podem influenciar na administração de vendas, e relevante estudar sobre 

esses impactos que a venda pode sofrer sobre algum elemento  que poderá 
ocorrer na empresa que afete diretamente na venda. Por tanto, foi baseado 
na análise Swot que aborda os fatores indicando de cada elemento, como, 

ambiente interno, pontos fracos e fortes, ambiente externo, oportunidades 
e ameaças no mercado, esse estudo mostra como combater e utilizar todas 

as oportunidades que o mercado oferece mesmo nas piores situações. Com 
essa proposta o intuito é solucionar o questionamento: Fatores que têm 
maior influência dentro da administração de vendas. 

 
Palavras-chave: Análise Swot; Força Interna; Fraqueza Interna; Ameaça 

Externa; Oportunidade Externa. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os fatores internos e externos da empresa são os agentes internos 

e externos da organização, que podem ter um impacto positivo ou negativo 

na organização. Um conceito de negócio que parece perfeito no papel pode 

não ser perfeito no mundo real. Às vezes, a falha é causada pelo ambiente 

interno: finanças da empresa, pessoal ou maquinário. Outras vezes, isso se 

deve ao ambiente ao redor da empresa. Compreender como os fatores 

internos e externos afetam a empresa pode ajudá-la a prosperar. 

Compreender os fatores internos e externos que afetam a organização não 

apenas fornece à empresa a inteligência necessária para atender com 

eficácia suas prioridades, mas também desenvolve planos estratégicos úteis 

e convenientes para aplicações futuras. 
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Portanto, decidimos apresentar algumas informações relevantes 

separadamente sobre a análise S.W.O.T (strengths, weaknesses, 

opportunities e threats). Em português: forças, oportunidades, fraquezas e 

ameaças.  

A análise SWOT envolve os ambientes interno e externo 
da empresa, o modelo trata das forças e fraquezas em 

dimensões – chaves como desempenho e recursos 
financeiros, recursos humanos, instalações e 
capacidade de produção, participação de mercado, 

percepções do consumidor sobre a qualidade, preço e 
disponibilidade do produto, e comunicação 

organizacional. (FERREL et. al., 2000, p. 62)  

Com o objetivo de apresentar através desta análise do SWOT a 

identificação das principais oportunidades e ameaças, que em um 

determinado momento, se colocam perante a organização, também 

conhecer consequentemente os benefícios que podem ser promovidos 

através da aplicação desse modelo na empresa. 

 

2. METODOLOGIA 

Para elaboração deste artigo, os métodos utilizados foram revisões 

bibliográficas onde teve orientação do docente, em seguida foram feitas 

pesquisas em artigos em sites de confiança e discussões no grupo sobre o 

tema, foi adquirido conhecimento necessário para a produção do artigo. 

Segundo ARAÚJO, (2010) “pesquisa bibliográfica é aquela realizada 

com base em material publicado em livros, jornais, revistas, sites na 

internet, e que sejam disponibilizados ao público em geral”. 

Já quanto ao GIL (2008), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos” 

O método aplicado acima citado trouxe novos conhecimentos e 

visões do qual abrange atualidade e realidade das organizações no contexto 

de um mundo que evoluí a cada dia. No qual as organizações precisam se 

adequar para que possam se sobressair ao mercado com um diferencial. 
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 FORÇA INTERNA 

 Segundo Martins (2006), a ferramenta de análise de swot é uma 

prática muito comum entre as organizações voltadas para estratégia e 

marketing é algo relativamente trabalhoso porém traz uma visão 

diferenciada para o profissional. O cenário interno e externo muda 

constantemente e a análise vai prever onde tem déficit e onde se vêem 

vantagens. 

Na concepção de Oliveira (2007, p. 37) ponto forte é a diferenciação 

conseguida pela empresa – variável controlável – que lhe proporciona uma 

vantagem operacional no ambiente empresarial (onde estão os assuntos 

não controláveis pela empresa). 

Sendo identificada a força da organização vem o processo de 

aprimoramento, na área da gestão de vendas podemos encontrar alguns 

pontos positivos que pode vir a ser a força da organização tais como; 

equipe com conhecimentos do produto e treinamento, uma equipe com 

intimidade com o produto tem uma maior habilidade e segurança ao 

repassar o produto e/ou serviço ao cliente. conhecimento sobre o seu 

cliente e a concorrência; é de suma importância as pesquisas sobre seu 

cliente, conhecer seu público e o que está em alta, já sobre o concorrente é 

interessante que saiba quais seus pontos positivos e negativos para se 

diferenciar no mercado. tecnologia e marketing, a tecnologia vem ajudar 

bastante a gestão se tornando aliada na hora de divulgar, o marketing é 

uma das forças em que se ganha muito ao investir pois com ele se obtém 

um maior alcance e uma prévia do produto e/ou serviços oferecidos. 

Relacionamentos estratégicos, para pontos positivos em uma organização é 

preciso estratégias, essa que são definidas e montadas apartir das 

pesquisas, do s estudos do cliente, mercado e também da equipe que está 

disposta a vender esse produto ou serviço. 

 

3.2 FRAQUEZA INTERNA 

Na concepção de Oliveira (2007, p. 37) ponto fraco é a situação 

inadequada da empresa – variável controlável – que lhe proporciona uma 
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desvantagem operacional no ambiente empresarial. A fraqueza interna são 

os fatores que estão sob o controle da organização, mas que prejudicam 

sua capacidade de atingir a meta, necessário identificar quais áreas da 

organização poderiam melhorar. 

O objetivo da análise interna é possibilitar que a 
empresa se posicione para tirar vantagem de 

determinadas oportunidades do ambiente e evitar ou 
minimizar as ameaças ambientais. Com isso a empresa 
tenta maximizar seus pontos fortes e moderar o 

impacto dos seus pontos fracos. A análise também é 
útil para revelar pontos fortes que ainda não foram 

plenamente utilizados e identificar pontos fortes que 
podem ser corrigidos. (WRIGHT, 2000, p. 86) 

Identificando as deficiências ou limitações que podem restringir o 

desempenho da organização, identificados com o ambiente interno, por 

exemplo habilidades técnicas ou gerenciais, inadequado controle de custos, 

obsolescência de métodos e/ ou equipamentos, endividamento incompatível 

com o fluxo de caixa, alto índice de turnover (volume de negócios), falta de 

definições estratégicas, vulnerabilidade à competição. 

Com a aplicação correta e eficaz da análise SWOT identificando os 

pontos fracos nas organizações adquirem informações necessárias que 

permitam a realização de uma avaliação consistente dos impactos que 

podem causar. Nota-se então, que se faz necessário que cada organização 

crie um modelo próprio de informações, que revelem suas necessidades 

quanto aos fatores dos pontos fracos.  Assim torna-se claro para a 

organização o que deve ser mudado, quais as medidas que devem ser 

tomadas, e por fim, que estratégias se pode criar para que o sucesso da 

empresa seja inevitável. 

 

3.3. AMEAÇAS EXTERNAS  

De acordo com a análise Swot as ameaças é um fator externo onde 

as empresas não conseguem ter um autocontrole da situação. Hofrichter 

(2020) “fatores externos, fora de uma organização, que poderiam colocar 

em risco a missão ou operação da organização”. 
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As ameaças são elementos potenciais, externos à 

própria organização, cujo impacto deve ser mitigado 

pela organização, na medida que pode ser negativa 

para ela. Tal como as oportunidades, estão fora do 

controle da organização. Convém, no entanto, referir 

que as ameaças podem sempre ser encaradas como 

oportunidades latentes (Imprensa da Universidade de 

Coimbra, 2014 Setembro). 

Fatores que podem submeter a essas ameaças na administração de 

venda são: aumento de custo para fabricação ou finalidade de serviço, clico 

da vida dos produtos, mudanças na necessidade/gosto dos consumidores e 

mal desempenho de empresas coligadas (filiais). 

O objetivo da análise swot é fazer com que o aproveitamento do 

estudo sobre os fatores supere as ameaças e possa utilizar todas as 

oportunidades que o mercado externo oferece, e é preciso que a empresa 

seja criativa para compreender todos os aspectos. 

Tal ferramenta é largamente utilizada no setor de 

Marketing e permite uma visão dos principais recursos 

da empresa, sejam elas tangíveis ou intangíveis 

(Pontos fortes) e a sua principal deficiência (Ponto 

Fraco) compondo assim os quadrantes superiores de 

uma matriz paralelamente nos quadrantes inferiores as 

principais ameaças e oportunidade oriundas do 

ambiente externo a empresa são definidas no 

quadrante de mesmo nome .(Ricardo, Nelson). 

3.4. OPORTUNIDADE EXTERNA 

De acordo com Chiavenato e Sapiro (2003), para a análise do 

ambiente externo, deve-se avaliar por exemplo, a mudança de hábitos do 

consumidor, surgimentos de novos mercados, diversificação, entrada de 

novos concorrentes e produtos substitutos. 

Segundo Martins (2007), oportunidades são os aspectos mais 

positivos do produto e/ou serviço de uma empresa em relação ao mercado 

em que está ou será inserida. Esses são fatores que não podem ser 



58 
 

controlados pela própria empresa e estão relacionados ao planejamento 

estratégico, ou seja, são fatores positivos que agregam algo para as 

organizações, como o mercado em expansão, incentivo fiscal, produtos e/ou 

serviços complementares, abertura de mercados estrangeiros e 

concorrentes em dificuldades. 

As oportunidades podem vir também do mercado, concorrência, 

governo, mudança tecnológica ou do talento e da criatividade dos 

colaboradores da organização na inovação disruptiva para obter 

informações. 

Essas oportunidades vêm do ambiente em que a empresa atua, 

sendo essencial, formular uma estratégia clara, com objetivos, indicadores 

e metas bem traçadas, assim permitirá priorizar as oportunidades de 

negócios com base na estratégia da empresa. 

Oportunidades são situações, tendências ou fenômenos 

externos, atuais ou potenciais, que podem contribuir 

para a concretização dos objetivos estratégicos 

(CALLAS, BÔAS, GONZALES, 2006). 

As oportunidades ocorrem quando uma empresa se posiciona de 

forma a poder produzir resultados e atender às demandas do mercado com 

capacidades que foram desenvolvidas ou podem ser criadas. 

As oportunidades para a organização são as variáveis 

externas e não controladas, que podem criar as 

condições favoráveis para a organização, desde que ela 

tenha condições ou interesse de utilizá-las (REZENDE, 

2008).  

As oportunidades refletem a realidade externa da empresa e devem 

ser observadas, pois afetam o ambiente externo e interno da organização. 

Na maioria das vezes, as oportunidades têm um impacto positivo no 

ambiente interno. Oferecem oportunidades de lucro para a empresa por 

meio da identificação de novos mercados e novos clientes, mas é necessário 

verificar as condições e a viabilidade da organização para que essas 

oportunidades sejam utilizadas como estratégia competitiva. 
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4. CONCLUSÃO 

Através do estudo realizado por meio dos referenciais teóricos, pode 

compreender-se a importância da Análise Swot como ferramenta na 

administração de vendas, na qual desempenha um papel fundamental na 

definição das estratégias e planos de ação, pois visa identificar os pontos 

fortes e fracos, oportunidades e ameaças, levando em consideração o 

ambiente interno e externo da empresa. Nota-se que a análise SWOT tem o 

intuito de compreender os fatores influenciadores e apresentar como eles 

podem beneficiar e afetar a iniciativa organizacional com base nas quatro 

variáveis, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 
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RESUMO 

O Objetivo demonstrar a complexidade na produção medicamentos sólidos, 
ficando bem claro que para ser fabricado o medicamento é necessário um 

investimento alto, bastante controle de qualidade. Porem bem lucrativo 
para as indústrias farmacêuticas pois requer de pequenas mao de obra para 
ser desenvolvido todo o processo de fabricação. Para responder o objetivo 

proposto  foi  realizado uma revisão narrativa nas principais bases de dados 
virtuais em saúde.  

 

Palavras-chaves: Controle de qualidade; Formas Farmacêuticas, 

farmacologia.  

  

1. INTRODUÇÃO 

Comprimidos são formas farmacêuticas sólidas que possuem formato 

bastante variável geralmente obtidas pela compressão, em equipamento 

específico, do fármaco e de adjuvantes adequados. Os comprimidos 

apresentam inúmeras vantagens, não só para a indústria; boa estabilidade 

físico-química; simplicidade e economia na preparação e boa apresentação; 

como também para o paciente; precisão na dosagem, fácil administração; 

fácil manuseio. Por estes e outros motivos, os comprimidos são 

considerados, hoje, a mais popular forma farmacêutica(MANSO, 2013). 

O objetivo deste trabalho consistiu em demonstrar a complexidade na 

produção medicamentos sólidos, ficando bem claro que para ser fabricado o 

medicamento é necessário um investimento alto, bastante controle de 

qualidade. Porem bem lucrativo para as indústrias farmacêuticas pois 

requer de pequenas mao de obra para ser desenvolvido todo o processo de 

fabricação. 

 

ENSINO PROGRESSIVO 
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2. METODOLOGIA 

Para a produção deste trabalho foram utilizados artigos e revistas 

eletrônicas, pesquisados em sites de plataforma online tais como Scielo, 

Scopus, Science Direct e Sibi  para assim elaborarmos o seguinte resultado 

a partir da leitura e estudo desses materiais. Todas as buscas foram 

realizadas entre o período de 14/04/2021. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Definição 

Os medicamentos possuem diversas finalidades como em 

tratamentos profiláticos, terapêuticos ou até mesmo em diagnósticos de 

doenças. São compostos por uma ou mais substâncias ativas que são 

administradas ao paciente por meio da via de administração apropriada, de 

acordo com a forma farmacêutica, podendo ser sólida, semi-sólida ou 

líquida. (PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007). 

Atualmente a maior parte dos produtos farmacêuticos 

comercializados são produzidos na forma farmacêutica sólida. A preferência 

de uma formulação ideal é com o fato de o medicamento ter de exercer 

todos os requisitos impostos nas farmacopeias tanto na substância ativa, 

quanto na forma farmacêutica, garantindo a eficácia terapêutica e por fim 

alcançar altos níveis de produtividade (MANSO, 2013). 

Os comprimidos são formas farmacêuticas sólidas abrangendo uma 

ou várias substâncias ativas, obtidos por compressão em equipamentos 

específicos. Quanto à administração podem ser deglutidos ou mastigados, 

dissolvidos ou desagregados em água. Dentre as vantagens dos 

comprimidos temos desde a boa apresentação, precisão na dosagem, 

rapidez na preparação, fácil deglutição, volume reduzido, economia e por 

fim um tempo de conservação superior à das demais soluções (MANSO, 

2013). 

As formulações sólidas são classificadas como a primeira escolha de 

utilização nas prescrições médicas em virtude das suas vantagens com 

relação a outras formas farmacêuticas. Outro ponto de vista importante são 

algumas desvantagens quanto ao uso das formas farmacêuticas sólidas tais 

como, dificuldade de atingir a total disponibilidade do fármaco, a presença 

de possíveis problemas na compressão para a obtenção dos comprimidos e 
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ainda a utilização de fármacos dificilmente molháveis, que havendo perfis 

de dissolução inadequados e sendo utilizados em altas doses podem 

provocar uma difícil formulação (LAMEIRAS, 2019).  

 

3.2 Característica dos Comprimidos  

        As características farmacotécnicas dos comprimidos como dureza, 

variação de peso, desintegração, friabilidade, dosagem do fármaco e taxa 

de dissolução foram também determinadas, buscando-se estabelecer 

relação entre as características de cristais e granulados com as 

características dos comprimidos (CAMPOS, 2009). 

Apesar de se ter resolvido o problema de dimensões do núcleo, 

observou-se que o uso da celulose microcristalina 250 na etapa II, como 

excipiente de compressão direta e com características de pó fino, misturado 

ao granulado do princípio ativo, estava resultando em uma diferença na 

densidade dos pós, com distribuição heterogênea nas matrizes, dificultando 

a obtenção do peso médio determinado (VIANA, 2006). 

A elevada dureza observada em alguns lotes de bancada está 

relacionada, entre outros fatores, à característica de compactação e grande 

poder de coesão do efavirenz, o que fez com os comprimidos alcançassem 

durezas maiores de 20,0 kgf/cm2 , chegando até a 33,2 kgf/cm2 no LB VI 

(VIANA, 2006). 

Por suas características organolépticas, tornou-se necessária a 

utilização de um revestimento para mascarar odor e sabor do efavirenz nos 

comprimidos. O lote de bancada VIII foi submetido ao processo de 

revestimento, por ter apresentado os melhores resultados físico-químicos, 

superfície mais homogênea e bem definida (VIANA, 2006). 

 

3.3 Obtenção dos Comprimidos 

A produção de comprimidos pode ser realizada de três maneiras 

diferentes: Granulação úmida, granulação seca ou compressão direta, 

conforme descrito abaixo. 

 

3.3.1 Granulação úmida 

Este processo ainda é amplamente utilizado na indústria farmacêutica 

e é baseado na obtenção de granulado a partir da adição de um agente 
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aglutinante. Este processo normalmente pode produzir comprimidos com 

dureza e fragilidade. Também pode comprimir medicamentos de alta 

concentração na formulação, essa é sua principal vantagem. Por outro lado, 

sua principal limitação é estar relacionado aos medicamentos hidrolisáveis e 

termolábeis e ao tempo para o processo (FERRAZ, [s.d.]). 

 

3.3.2 Granulação a seco 

O processo de fabricação de comprimidos por via seca é utilizado 

como alternativa à granulação por via úmida e baseia-se na produção de 

granulado por participação da compactação dos pós. 

Suas vantagens são a não utilização aglutinante, que permite a 

produção descomprimida contendo medicamentos hidrolisáveis, a remoção 

da etapa de secagem e o menor tempo de processo. Como desvantagens, o 

aspecto dos comprimidos, alta compressão e baixa dureza, é menor do que 

os obtidos pelos outros processos, além da necessidade de equipamento 

específico para compactação (FERRAZ, [s.d.]).  

 

3.3.3 Compressão Direta 

É o método mais atual das indústrias farmacêuticas e uma referência, 

pois faz utilização de adjuvantes que permitem uma compressão direta de 

uma simples mistura de pós (eliminando a etapa de granulação). Assim, 

suas vantagens são a eliminação do aglutinante (fármacos hidrolisáveis), 

eliminação da etapa de secagem, o menor número de etapas no processo, 

menor tempo de processo, obtenção de comprimidos com bom aspecto, 

bons resultados de dissolução do fármaco, além de não requerer 

equipamentos específicos (FERRAZ, [s.d.]).  

 

3.3.4 Etapas da Produção de Comprimidos  

Uma mistura adequada dos pós irá garantir uma uniformidade na sua 

distribuição, evitando problemas de variação de teor dos comprimidos. Após 

este processo é feito uma tamisação (processo de peneirar). Os 

equipamentos mais usados para a mistura dos componentes são: 

misturador de pós (masseira); misturador planetário; misturador em "V"; 

misturador cúbico; etc (LIBERAL, 2008). 
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3.3.5 Granulação a seco (via seca, dupla compressão)  

Na granulação a seco temos duas etapas distintas: a pré-compressão 

e a calibração. Na pré-compressão é promovida a compactação dos pós e o 

objetivo é apenas a agregação dos pós, para possibilitar uma posterior 

granulação. São usados compactadores específicos para esta operação. 

Nesta fase pode ser adicionado parte do lubrificante, para facilitar o 

escoamento do pó (LIBERAL, 2008).  

A calibração visa a obtenção de grânulos de tamanho uniforme, para 

que, na compressão final, os comprimidos possuam homogeneidade de 

peso. Utiliza-se para isto um granulador oscilante. Na fase de calibração é 

que, normalmente, se adiciona o lubrificante, utilizando-se um misturador 

(LIBERAL, 2008). 

 

3.3.6 Granulação Úmida 

As etapas da granulação úmida são: preparo da "solução" do 

aglutinante, umectação dos pós, granulação da massa, secagem e 

calibração. 

Assim sendo o aglutinante um composto sólido, segundo Ferraz 

(2017) normalmente é necessário preparar uma solução. É o caso da 

dissolução do PVP em água ou álcool, do preparo da goma de amido, etc. 

Estando o aglutinante devidamente preparado, procede-se à uma 

umectação dos pós, que é efetuada com o equipamento, normalmente uma 

masseira, em movimento, espalhando-se de maneira uniforme a solução de 

umectante sobre os pós. O ponto ideal é aquele em que ocorre a quebra de 

massa. 

A granulação da massa é feita em seguida, fazendo-se esta passar 

por um tamis, em um granulador oscilante. O granulado obtido é coletado 

em tabuleiros e uniformemente espalhado e levado à estufa (FERRAZ, 

[s.d.]). 

Na secagem, o tempo e a temperatura utilizados irão variar de 

acordo com a constituição do produto. Normalmente utilizam-se estufas 

com circulação forçada do ar ou equipamentos de leito fluidizado, 

considerados mais modernos.  
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Segundo Ferraz (2017) deverá ser deixada uma umidade residual (2 

ou 3%), que é fundamental para a etapa de compressão. Após a secagem, 

procede-se a calibração do granulado, pois este apresenta-se muito 

irregular. 

 

3.3.7 Compressão 

O produto, convenientemente preparado, é submetido à uma 

pressão, exercida entre duas punções no interior de uma câmara, 

denominada matriz. O peso dos comprimidos é determinado pelo volume de 

granulado que fica dentro da matriz , daí, a importância das características 

físicas do granulado (CONTI et al., 2007).  

O peso e a dureza dos comprimidos são características reguláveis. 

Não é raro ocorrerem durante esta etapa muitos problemas. Os mais 

comuns são: variação do peso e da dureza dos comprimidos, defeitos, tais 

como comprimidos lascados, descabeçados (caping), esfoliados e o excesso 

ou falta de umidade, dentre outros (CONTI et al., 2007). 

 

3.3.8 Comprimidos revestidos e drágeas  

 O revestimento é uma operação que consiste no recobrimento da 

forma farmacêutica (em geral comprimido), a partir da utilização de açúcar 

(drágeas) ou polímeros (comprimidos revestidos) (CONTI et al., 2007).  

As principais finalidades do revestimento são a proteção do fármaco 

contra ação da umidade, da luz e do oxigênio, além da finalidade estética e 

para encobrir eventuais odores e sabores desagradáveis (CONTI et al., 

2007). 

O revestimento também pode ser utilizado para controlar a liberação 

do fármaco, porém, neste caso específico, o polímero empregado é 

especialmente designado para atuar como agente capaz de regular a 

dissolução do fármaco (CONTI et al., 2007). 

 

3.3.9 Revestimento com açúcar  

 Baseia-se na aplicação de sucessivas camadas de açúcar, na forma 

de xarope, à superfície dos comprimidos. É considerado um processo 

tecnologicamente ultrapassado, em função dos seguintes aspectos: 

Bastante demorado; Dependente do operador (experiência);  Processo de 
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difícil validação;  Resulta em comprimidos de peso e tamanho bastante 

alterados;  Dificulta a dissolução;  Variação intra lote e inter lotes;  Não 

permite o aproveitamento de gravações dos comprimidos;  A película 

formada é mais frágil, etc. Diante deste quadro, o que se verifica é que as 

drágeas estão, gradativamente, sendo substituídas pelos comprimidos 

revestidos (ESERIAN; LOMBARDO, 2014). 

 

3.3.10 Revestimento com polímeros (película) 

 Baseia-se na aplicação de uma fina camada de polímero, 

especialmente formulado, sobre a superfície dos comprimidos, por 

aspersão, através de um sistema especialmente desenvolvido para a 

operação (pistola) (ESERIAN; LOMBARDO, 2014). 

  Neste caso, o processo pode ser automatizado, transcorrendo sem 

grandes intervenções do operador. Assim, suas principais vantagens são a 

rapidez do processo, a possibilidade de validação, não produzir grandes 

alterações à superfície dos comprimidos e o peso e tamanho dos 

comprimidos ao final do processo, que são mantidos praticamente 

inalterados (ESERIAN; LOMBARDO, 2014). 

O revestimento pode ser aquoso (utiliza polímeros dispersíveis em 

água), que é considerado mais moderno. Porém, existem polímeros que são 

dispersos apenas em solventes orgânicos, o que facilita a operação, em 

função da volatilidade do solvente, porém, este processo está em desuso 

(ESERIAN; LOMBARDO, 2014). 

 

3.4 Controle de Qualidade  

O controle de qualidade é a parte das boas práticas de fabricação de 

medicamentos referente a amostragem, especificações, ensaios 

procedimentos de organização, documentação e procedimentos de liberação 

que asseguram que os ensaios necessários e relevantes sejam executados e 

que os materiais não sejam liberados para uso, nem os produtos liberados 

para venda ou fornecimento, até que a sua qualidade seja aprovada 

(CAMPOS, 2009). 

O controle de qualidade de formas farmacêuticas sólidas envolve a 

determinação do doseamento (teor) do princípio ativo presente no 

comprimido ou cápsula. As formas farmacêuticas sólidas devem ser 
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avaliadas quanto ao teste de dissolução com a finalidade de verificar se o 

princípio ativo será dissolvido na velocidade e extensão adequada, que 

garanta perfil farmacocinético apropriado (CAMPOS, 2009).  

A uniformidade de dose também deve ser avaliada, uma vez que 

quantidades muito baixas de princípio ativo podem representar falhas 

quanto à eficácia do medicamento, porém por outro lado, quantidades 

muito elevadas constitui-se aspecto de preocupação quanto à segurança do 

medicamento. O peso dos comprimidos é determinado pela quantidade de 

pó ou granulado introduzido na matriz, sendo que para os primeiros 

comprimidos produzidos, o volume do granulado ou do pó na matriz é 

regulado, a fim de que todos possuam conteúdo e pedo ideias (DIAS,2018). 

O teste de dureza permite determinar a resistência do comprimido ao 

esmagamento ou à ruptura sob pressão radial. O teste se aplica, 

principalmente, a comprimidos não revestidos. Consiste em submeter o 

comprimido a ação de um aparelho que meça a força, aplicada 

diametralmente, necessária para esmagá-lo (DIAS,2018). 

O teste de friabilidade permite determinar a resistência dos 

comprimidos à abrasão, quando submetidos a ação mecânica de 

aparelhagem específica. O teste aplica, unicamente, a comprimidos não 

revestidos. Consiste em pesar com exatidão um número determinado de 

comprimidos, submetê-los a ação do aparelho e retirá-los depois de 

efetuadas 100 rotações . Após remover qualquer resíduo de pó dos 

comprimidos, eles são novamente pesados. A diferença entre o peso inicial 

e o final representa a friabilidade, medida em função da porcentagem de pó 

perdido (DIAS,2018). 

O teste de dissolução possibilita determinar a quantidade de 

substância ativa dissolvida no meio de dissolução quando o produto é 

submetido a ação de aparelhagem específica, sob condições experimentais 

descritas. O teste se destina a demonstrar se o produto atende as 

exigências constantes na monografia do medicamento em comprimidos, 

cápsulas e outros casos em que o teste seja requerido (BRANDÃO,2006) 
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O teste de desintegração é realizado para descobrir o tempo 

necessário para uma forma de dosagem oral sólida como um comprimido ou 

cápsula para se desintegrar completamente. Esse tipo de teste ocorre 

porque, se o tempo de desintegração é muito alto, significa que a 

formulação sólida foi muito comprimida ou a gelatina de cápsula não é de 

qualidade farmacopeica (DIAS,2018) 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Comprimidos são formas farmacêuticas sólidas que possuem formato 

bastante variável geralmente obtidas pela compressão, em equipamento 

específico, do(s) fármaco(s) e de adjuvantes (excipientes) adequados. Os 

comprimidos apresentam inúmeras vantagens, não só para a indústria (boa 

estabilidade físico-química; simplicidade e economia na preparação; boa 

apresentação; etc), como também para o paciente (precisão na dosagem, 

fácil administração; fácil manuseio; etc). Por estes e outros motivos, os 

comprimidos são considerados, hoje, a mais popular forma farmacêutica.  

 O trabalho teve como objetivo demonstrar a complexidade na 

produção medicamentos sólidos, ficando bem claro que para ser fabricado o 

medicamento é necessário um investimento alto, bastante controle de 

qualidade. Porem bem lucrativo para as indústrias farmacêuticas pois 

requer de pequenas mao de obra para ser desenvolvido todo o processo de 

fabricação. 
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Resumo: Futebol de Cinco é dividido em dois tempos ,contém intervalos é 

um termo que é muito usado que se chama ``voy'', para se deslocar ao 

ataque. Os jogadores deste esporte são classificados em três classes B1: 

atletas totalmente cegos e com uma impossibilidade de reconhecer a forma 

de uma mão.B2:atletas com percepção de vultos e B3:atletas que 

conseguem definir imagens. 

Palavras chaves: Futebol de cinco; Deficiência visual; Sentidos; Sinais 

auditivos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O futebol é um esporte mundialmente conhecido, mas o que poucos 

sabem é que existe uma modalidade desse esporte exclusiva para 

deficientes visuais. Denomina-se como futebol de 5 e normalmente é 

realizada em quadras de futsal com adaptações. Entretanto, com os Jogos 

Paraolímpicos de 2004, em Atenas, esse esporte tem sido praticado 

também em campos de grama sintética.  

Algumas características específicas são fundamentais para o 

desenvolvimento do jogo. O goleiro, por exemplo, tem visão total e 

condiciona sua presença a não ter participado de competições da Fifa 

Oficiais em um tempo estimado de 5 anos. Nas linhas laterais tem as 

chamadas bandas que servem para impedir que a bola saia para fora. Os 

times são formados por 5 jogadores, sendo 1 goleiro e 4 jogadores na linha. 

Em se tratando dos jogos paraolímpicos percebe-se que as 

possibilidades de se aprender um determinado esporte é composta de 

variações. Isso porque esses termos se referem a jogos específicos para 

portadores de deficiência em graus diversificados. Esses jogos realizados 

para os atletas especiais ocorrem posteriormente aos jogos olímpicos e são 

realizados de 4 em 4 anos. 

Como pode-se perceber, o presente trabalho tem como objetivo 

principal conhecer o futebol de 5 em todas as suas especificidades e como 

ENSINO PROGRESSIVO 
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objetivos específicos compreender como surgiu o futebol de 5; entender 

como se desenvolve essa modalidade; e apontar as dificuldades que ainda 

são encontradas pelos jogadores deste esporte. O trabalho é desenvolvido 

por meio de pesquisa bibliográfica qualitativa, onde são buscados conteúdos 

satisfatórios sobre o tema, a fim de trazer reconhecimento para o esporte 

exclusivo para deficientes visuais. 

 

3. METODOLOGIA 

O presente trabalho foi elaborado a partir de pesquisas detalhadas 

sobre o futebol de cinco utilizando em prática pesquisas bibliográficas e 

exploratórias, sendo assim, a maior busca de informações que facilitam a 

familiarização com o tema, e desta maneira ajuda a evoluir com a constante 

formação de ideias precisas relacionadas. 

Através disso a ideia de busca de informações bibliográficas soma 

muito com conhecimentos sobre o assunto com a introdução de materiais 

bibliográficos diferentes que já tenham ido a público, promovendo uma boa 

continuação das atividades relacionadas ao conteúdo teórico. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 Muitas pessoas acreditam que a palavra “falta” tem um significado 

forte e carrega valores morais, ou seja, isto levará as pessoas a supor que 

um indivíduo com deficiência é incapaz. As pessoas com deficiência podem 

ter dificuldades em realizar alguns tipos de atividade, dependendo do tipo 

de deficiência que ela possui, assim como qualquer pessoa ou atleta que 

não possua e também tenha certos tipos de dificuldades.  

É importante compreender o significado de deficiência visual, pois 

conviver com pessoas com características diferentes em grande parte da 

sociedade, rompendo o preconceito ao mostrar que são capazes apesar 

daquela deficiência. A deficiência visual caracteriza-se por uma limitação ou 

perda de funções básicas do olho e do sistema visual, ele pode ser 

considerado cego ou com baixa ou pouca visão. 

O cego é aquele que caracteriza-se pela perda total da visão, ou seja, 

sem percepção visual de luz ou forma e esta cegueira pode ser congênita ou 

adquirida. Já a baixa visão, em geral, é definida como uma condição onde a 

visão não pode ser totalmente corrigida por óculos, assim interferindo nas 
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suas atividades diárias. A baixa visão é resultado de condições 

oftalmológicas como degeneração macular, glaucoma, retinopatia diabética 

ou catarata e cada uma dessas condições causam diferentes tipos de efeitos 

na visão da pessoa.  

O esporte é um fenômeno difundido por todo o mundo 

desde suas origens no âmbito da cultura européia por volta 

do século XII, sua prática, realização e desenvolvimento 

vem sendo reconstruídos ao longo do tempo e 

ressignificados a cada contexto e época, num processo 

ditado por diferentes sentidos, finalidades e 

significados.(BENTO,2004; MARQUES ,2009).  

 Declara-se que o surgimento da prática do futebol de cinco, teve 

início na Espanha na década de 1920, em instituições especializadas para 

esse público em forma de recreação  para os alunos com deficiência 

visual.antes do jogo ser lícito, às pessoas desprovida da capacidade visual 

buscavam adaptações para que pudessem jogar o futebol convencional, 

com sacos plásticos revestidos em bolas, chutava latas e tampas, também 

criavam bolas que produzisse um som quando estivesse em movimento. 

(FONTES, 2006; Itani, 2004; MATARUNA,2005). 

Morato diz que no Brasil , no ano de 1950, através das latas, bolas 

revestidas de saco plástico, para que produzissem o som para a localização 

do material, ou seja a bola, as pessoas com deficiência visual podiam jogar 

futebol. O futebol de cinco é uma adaptação e as regras são definidas pela 

FIFA , com algumas adaptações. (MORATO,2007).  

Futebol de 5 é uma modalidade exclusivamente para os deficientes 

visuais, onde todos os atletas participantes devem usar venda para que 

nenhum dos jogadores fique em desvantagem, tendo em vista que alguns 

destes atletas possuem algum tipo de resíduo visual. O único jogador que 

tem a visão total no futebol de 5 é o goleiro. Cada equipe possui 5 

jogadores, assim como o nome da modalidade indica, sendo 4 na linha e 

um no gol, há ainda um guia que recebe o nome de “chamador”, ficando 

atrás do gol adversário e é responsável por orientar o ataque do time e esta 

é uma modalidade que pode ser praticada por ambos os gêneros, porém 

somente o masculino é parte do programa dos jogos paralímpicos. 

As partidas do futebol de cinco são realizadas em dois tempos de 25 

minutos, sendo 10 minutos de intervalo, em quadras de dimensões entre 18 
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a 22 m de largura e 38 a 42 m de comprimento. (CASTELLI,2006). Nas 

laterais da quadra do futebol de cinco existem proteções chamadas bandas, 

onde impedem que a bola saia, fazendo com que o jogo seja mais fluido e 

dinâmico. A bola utilizada no jogo é a mesma utilizada no futsal 

convencional, porém com adaptações, no interior da bola existe um sistema 

sonoro que são chamados de guizos para facilitar a localização durante o 

jogo. 

Assim como maquetes contribuem para o desenvolvimento e 

interação para a construção do mapa mental,  bandas e traves, as 

referências sonoras, também necessitam de uma certa proximidade para 

serem identificada pelo tato, ou seja, com a junção tátil/auditiva estabelece 

uma orientação espacial em circunstâncias reais de jogo (ALMEIDA, 2008; 

MARATO, 2007). 

Para que os atletas localizem a quadra os jogadores procuram 

imaginá-la mentalmente, construindo uma imagem a partir de pontos 

referenciais , ou seja, que permaneçam no mesmo local do início ao fim do 

jogo. A quadra é dividida em três partes, na parte defensiva os jogadores 

são orientados pelo goleiro,  e o que é o único dos jogadores que possui a 

capacidade de visão total, já na parte central os jogadores são orientados 

pelo técnico e o ataque quem orienta é o chamador, assim todos os 

jogadores podem desempenhar o papel de orientação na sua determinada 

área.  

Em 1978, nos jogos paralímpicos das APAEs, em 

Natal, aconteceu o primeiro campeonato de futebol com 

jogadores com deficiência visual no Brasil. Apesar do 

crescimento constante desde 2006, a divulgação do esporte 

não é de fato, estabelecido no dia-a-dia dos brasileiros, 

principalmente na mídia televisiva. Portanto, o esporte 

paralímpico não possui o seu lugar de destaque como o 

futsal por exemplo, isso dificulta a visibilidade, fazendo com 

que tenha na demanda uma falta de oferta na prática de 

iniciação esportiva. (MARQUES, 2013).  

 

 Ao contrário do futebol convencional, esta é uma modalidade que 

deve ser jogada em um ambiente silencioso. A torcida como em todos os 

esportes é bastante desejada, deve se manifestar somente quando a bola 

estiver fora do jogo, na hora do gol, faltas, linha de fundo, lateral, tempo 
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técnico, ou seja,  qualquer outra paralisação da partida. Os jogadores são 

obrigados a falar a palavra voy ( vou em português), sempre que se 

deslocam em direção a bola, na tentativa de evitar choques, quando o juiz 

não ouvir é marcado falta contra a equipe cujo o jogador não disse “voy”. 

No futebol de cinco os atletas são divididos em três classes que 

começam sempre com a letra B, que significa “Blind”, cego em inglês, na 

classe B1 é o cego total,  nenhuma percepção luminosa em ambos os olhos 

e até a percepção de luz, com incapacidade de reconhecer ou identificar o 

formato de uma mão a qualquer distância ou direção. Já a classe B2 é o 

jogador que tem a percepção de vultos, ou seja, tem a capacidade em 

reconhecer a forma de uma mão até a acuidade visual 2/60 e ou campo 

inferior a 5 graus. é por último a classe B3 que é jogadores que conseguem 

definir imagens. campo visual de mais de 5 graus e menos de 20 graus. 

 Concluindo também que nos aspectos físicos e motores, o esporte 

melhora a condição cardiovascular dos atletas que a praticam, aprimora 

força, agilidade, coordenação motora e o repertório motor. No aspecto 

social, o esporte pode proporcionar a oportunidade de socialização com 

pessoas com deficiência, torna o indivíduo mais independente para a 

realização do esporte e de outras atividades físicas ou diárias e também faz 

com que a sociedade conheça melhor as potencialidades e capacidades dos 

atletas com deficiência visual.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que o futebol de cinco é um esporte realizado pelos 

deficientes visuais, trocando os sinais visuais pelos auditivos, usando 

vendas para que não tenha nenhuma vantagem para aquele que tem 

percepção de algum vulto ou luz. Modalidade onde tem a inclusão através 

do esporte que pode ser afetada a partir da compreensão de jogar e menos 

na busca de movimentos técnicos, ou seja, a inclusão proporciona a 

participação de pessoas com deficiência em ambientes que eram 

considerados exclusivos. 

  Também tem como objetivo marcar o gol ,para isso tocar a bola 

(com guizos),  para o seu companheiro até concluir a finalização ,e o time 

que fizer mais gol vence a partidas e nesse jogo só é permitido três faltas, 

na defesa os jogadores são orientados pelo goleiro e atrás do gol do 
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adversário é chamado os olhos do quarteto de linha ou chamador. Colocar o 

futebol de cinco no alcance de todos que se interessem por este esporte, 

para facilitar o acesso para aqueles que podem se tornar um atleta da 

Paraolimpíada.   
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RESUMO 
A pele é considerada o maior órgão humano, sendo a principal barreira de 
proteção do organismo contra as agressões externas, além de manter o 

equilíbrio da temperatura corporal, dentre outras funções. Sabendo disso, 
houve grandes avanços nos estudos sobre os tratamentos de feridas com o 

decorrer do tempo, trazendo novas técnicas e o surgimento de novos 
instrumentos, considerando que cada ferida tem o tratamento de acordo 

com os danos acometidos. Perante o exposto, a finalidade deste trabalho 
visa conscientizar o leitor sobre alguns tratamentos adjuvantes no cuidado 
de feridas, pontuando a necessidade e importância desses tratamentos. 

Trata-se de uma revisão narrativa particularmente elaborada  na Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) com assistência de outras fontes de informação 

para a construção  da pesquisa. Os principais resultados registram que a 
ozonioterapia, oxigenoterapia hiperbárica e laser terapia, são tratamentos 
adjuvantes que atuam como auxílio terapêutico no tratamento de feridas. 

Devido a isso deduz-se que o processo de reparação tecidual é um 
fenômeno de profunda complexibilidade, mas que acontece de forma 

natural no organismo humano, porém em conjunto com os tratamentos 
adjuvantes, proporcionam uma recuperação mais eficaz no cuidado e 
cicatrização de feridas. 

 

Palavras-chave: Oxigenação Hiperbárica, Cicatrização de Feridas e 

Terapia de Luz de Baixa Intensidade.  

 

1.INTRODUÇÃO 

Bernardo, Santos e Silva (2019) descrevem que a pele é considerada 

o maior órgão humano, sendo a principal barreira de proteção do 

organismo contra as agressões externas, além de manter o equilíbrio da 

temperatura corporal, dentre outras funções. As feridas são representadas 

por interrupções no tecido corporal, causadas por algum tipo de trauma 

físico, químico ou mecânico. 

 

ENSINO PROGRESSIVO 
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“Estudadas desde a antiguidade, as feridas ainda hoje 

representam desafio aos profissionais de saúde. De 

etiologia diversa e apresentação clínica multiforme, 

esta entidade sempre se mostrou prevalente nas 

diferentes culturas, recebendo tratamentos variados à 

luz do conhecimento disponível em cada período” 

(LIMA; COLTRO; FARINA JÚNIOR, 2017). 

 Devido aos estudos sobre os tratamentos de feridas, houve grandes 

avanços com o decorrer do tempo, trazendo novas técnicas e o surgimento 

de novos instrumentos. Cada ferida tem o tratamento de acordo com os 

danos acometidos. O tratamento adjuvante busca auxiliar no cuidado de 

enfermidades, após a descoberta de um diagnóstico, com o intuito de seu 

alívio ou cura, relata (WUNDERLICH et al. 2011). 

 De acordo com o tema proposto, o objetivo do presente trabalho visa 

conscientizar o leitor sobre alguns tratamentos adjuvantes no cuidado de 

feridas, pontuando a necessidade e importância desses tratamentos. Tendo 

como justificativa o fato de que o mesmo pode atenuar o desconforto e 

como resultado melhorar a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde 

daqueles que necessitam do tratamento. 

 

2.METODOLOGIA 

Refere- se a um estudo acadêmico do  tipo  revisão narrativa tendo 

em vista o reconhecimento dos tratamentos adjuvantes relacionados ao 

cuidado de feridas, a qual foi construída através de material fornecido pelas 

revistas acadêmicas, Scientific Electronic Library online (SciELO) e Google 

acadêmico. Nos idiomas: Inglês, Espanhol e Português, datados nos anos 

de 1998 a 2021. Pesquisados através dos descritores: Oxigenação 

Hiperbárica, Cicatrização de Feridas e Terapia de Luz de  Baixa Intensidade.  

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ozonioterapia é um tratamento minimamente invasivo, contendo 

uma mistura de oxigênio e ozônio, podendo ser administrado por via 

tópico, subcutânea, muscular, venosa e/ou retal, descreve Oliveira Júnior e 

Lages (2012). O mesmo relata que ao entrar em contato com o tecido 

biológico, o ozônio reage utilizando biomoléculas que se unem formando 
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um sistema de tamponamento antioxidante, tendo sua maioria um papel 

anti-inflamatório e analgésico. Por sua capacidade de estimular a 

circulação, ozônio  medicinal pode ser indicado para o tratamento de 

diversas doenças, podendo ser tratadas as patologias de origem 

inflamatória, infecciosa e isquêmica. 

"O ozônio é um gás com infinitas aplicações, nos mais 

diversos campos de atividade humana. É um gás 

presente na estratosfera, permitindo que esta camada 

protetora de ozônio haja como um filtro da energia 

ultravioleta (UV). O ozônio (O3) é um gás bastante 

reativo e altamente instável, ou seja, logo se recompõe 

a oxigênio (O2). É um dos oxidantes naturais mais 

potentes e é também um poderoso germicida" 

(OLIVEIRA JUNIOR; LAGES, 2012). 

 Segundo Santiago, Gomes e Souza (2019), a ozonioterapia é um gás 

altamente instável e logo se recompõe a oxigênio, devendo ser gerado no 

local de uso. Esse tratamento tem chamado a atenção de pesquisadores 

devido o baixo custo e os bons resultados. O mesmo tem auxiliado em 

muitos tratamentos, promovendo a cicatrização de feridas extensas, devido 

à melhora da oxigenação tecidual, imunomodulação, propriedades 

antibacterianas e antifúngicas, promovendo melhor qualidade de vida aos 

pacientes. Apesar de seus benefícios, a ozonioterapia deve ser realizada 

por um profissional capacitado. A quantidade e concentração variam 

conforme a doença a ser tratada. Doses em excesso podem causar danos 

aos pacientes e doses baixas podem ser ineficientes. 

 

3.1 Oxigenoterapia hiperbárica  

 

A oxigenoterapia hiperbárica (OHB) é um tratamento adjuvante que é 

usado uma câmera onde aumenta a pressão do ambiente e o cliente  

respira oxigênio a 100% através de uma máscara (DESOLA, 1998) 

Essa terapia surgiu inicialmente em 1860 e era usada como uso 

exclusivo no tratamento de mergulhadores que eram acometidos pela 

Doença Descompressiva (DD), após ver os resultados começaram a fazer o 
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uso em diversas doenças como: úlcera isquémica, lesão do pé diabético,  

radionecrose de tecidos moles (cistite), feridas seleccionadas de difícil 

cicatrização secundária a processos inflamatórios. (FERNANDES, 2009) 

 Há duas formas de carregar oxigênio (O²): a primeira  é dissolvido 

no líquido do  sangue (plasma), a segunda  carregado através das hemácias 

que ao ser exposto ao O² puro consegue dissolver por meio do pulmão ele 

chega no plasma e sendo carregado pelo fluido do sangue e na ferida, 

interna ou externa, organizando o processo inflamatório, estimulando 

leucócitos, colágena e a utilização de efeito antibióticos ( LACERDA et al. 

2006) 

 

TIPOS DE CÂMARAS: 

 

Monoplace 

As câmaras monoplace (Figura 1)   o paciente faz de forma isolado 

seu tratamento, onde o ar vai ser inalado diretamente da câmera 

(FERNANDES, 2009). 

 

  

Figura 1 - Câmara monoplace  

Fonte: (WILLERS, 2015) 

 

 

Multiplace 

As câmaras multiplace (Figura 2) podem acomodar vários pacientes,  

o oxigénio pode ser administrado via máscara facial, tenda cefálica 

(capacete estanque) ou tubo endotraqueal (FERNANDES, 2009). 
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Figura 2 - Câmara multiplace  

Fonte: (SIONA, 2019) 

 

3.2 Laser terapia 

A Laserterapia é um tratamento que ajuda na abordagem terapêutica 

de feridas promovendo uma cicatrização mais rápida e eficiente. De acordo 

com o que foi descrito por Barros et al, (2021), é dado o tratamento 

quando através dos fótons presentes no laser que são transferidos para a 

célula, aumentando os níveis de ATP, aumentando com isso a atividade das 

células, acelerando o processo de cicatrização. 

O uso de um Laser de Baixa Intensidade causa um estímulo à 

microcirculação, melhora os efeitos anti-inflamatórios, anti edematosos e 

analgésicos, o que por meio destes previne a necrose celular e estimula a 

proliferação de fibroblastos e macrófagos, podendo esse tratamento de 

forma local, intravascular e combinada (TALLAMINI; MARQUES, 2021). 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em vista dos argumentos apresentados o processo de reparação 

tecidual é um fenômeno de profunda complexibilidade, mas que acontece 

de forma natural no organismo humano, devido a isso, a cicatrização é 

realizada por meio das células presentes no tecido conjuntivo responsáveis 

pela manutenção do corpo, processo que é dividido em três fases, a 

inflamatória, proliferação ou granulação e remodelamento ou maturação. 

Entretanto, existem alguns fatores que auxiliam para uma recuperação 
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mais eficaz, trazendo consigo uma gama de benefícios para a saúde, tendo 

como principal objetivo a  contribuição para uma melhor qualidade de vida 

é bem estar social e individual, entre esses fatores estão relacionados as 

seguintes terapias: terapia com laser, ozonioterapia e oxigenoterapia 

hiperbárica. 
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FORMAÇÃO DE PALAVRAS: UM ESTUDO MORFOLÓGICO 

  
  

                                                       LARA, Kátia Maria de Oliveira 
SANTOS, Sueli Paiva dos 

 

RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi definir Morfologia, apresentando a estrutura, 
formação e classificação das palavras, bem como conceituar morfemas e 

alomorfes fazendo a distinção entre eles. Foi  realizado uma breve revisão 
da literatura. As informações para este estudo foram extraídas dos estudos 

dos autores Cagliari (2002), Corbet (sd), Lobato e Ferreira (2013) e 
Margotti e Margotti (2009) 
 

Palavras chave: Morfologia; Vocábulos; Elementos mórficos. 
 

 
 1.     INTRODUÇÃO 

Os diversos elementos que envolvem a gramática da língua 

portuguesa estão divididos em componentes que a constitui. Um desses 

componentes é a Morfologia que é o estudo da estrutura, formação e 

classificação das palavras, analisando-as de forma isolada e fora do 

contexto. 

Na Morfologia os vocábulos ou elementos mórficos são denominados 

de morfemas que compreendem as unidades mínimas da palavra, 

constituídas de som e significado, correspondem aos radicais, afixos, 

desinências, vogal temática, vogal e consoante de ligação.  No processo de 

formação das palavras basicamente acontece por meios (ou pelos métodos) 

da derivação e da composição, sendo que a palavra formada por derivação 

vai partir de um único radical, enquanto que pela composição vai haver 

mais de um radical. 

A palavra sendo o objeto de estudo da Morfologia, se organizam em 

classes conhecidas por classes gramaticais divididas em variáveis e 

invariáveis. As palavras pertencentes à classe variável são aquelas que 

podem ocorrer mudanças de acordo com o gênero e o número e integram 

nessa classe os verbos, os substantivos, os adjetivos, os pronomes e os 

artigos. Na classe invariável não ocorre alteração das palavras, ficando elas 

de forma independentes no contexto, nessa classe estão inseridos os 

advérbios, as preposições e as conjunções. 

ENSINO PROGRESSIVO 
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O objetivo deste trabalho é definir Morfologia, apresentando a 

estrutura, formação e classificação das palavras, bem como conceituar 

morfemas e alomorfes fazendo a distinção entre eles. 

  

2.     METODOLOGIA  

Os alunos do curso de Letras-Inglês noturno da Faculdade Fan 

Padrão, Unidade Dergo, foram apresentados ao Tema II, no Tópico em 

Língua Portuguesa. Para realização da pesquisa, foi utilizado o método de 

pesquisa bibliográfica. A fundamentação teórica foi baseada nos estudos 

dos autores Cagliari (2002), Corbet (sd), Lobato e Ferreira (2013) e 

Margotti e Margotti (2009), que elaboraram obras pertinentes ao assunto.  

 

3.     RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Segundo Cagliari (2002 p. 6), os sumérios no princípio de sua escrita 

representavam o significado das palavras através de pictogramas que mais 

tarde transformou-se em ideogramas cuneiformes. Na perspectiva do 

estruturalismo e do gerativismo a linguagem incorpora os significados e 

significantes ou representações e sons. Percebe-se que desde o início da 

escrita a linguagem oral composta por uma sequência de elementos sonoros 

poderia ser fragmentada em unidades especiais denominadas de palavra. 

Nesse contexto, o autor afirma que: 

No entanto, as poucas considerações acima já 
mostraram que tal unidade apresenta dificuldades em 
sua definição. Ela pode se referir a um simples 

monossílabo ou à composição de mais de um deles; 
pode remeter a um significado específico ou derivado, a 

partir da comparação com outros elementos ou por 
referência à maneira como as idéias são representadas 

na escrita, ou pode remeter a um processo de leitura 
cujo objetivo é apenas tornar a pronúncia transparente 
ou possível. (CAGLIARI, 2002, p. 6) 

A instituição da ortografia proporcionou regularizar as normas da 

escrita, fazendo da palavra sua unidade principal e representante da 

estrutura de “categorização gráfica e funcional dos caracteres” e embora 

possa ser a linguagem definida como a ligação do significado e significante, 

de ideias e sons, tornou-se necessário o estudo da palavra a partir da sua 

fragmentação dando origem a Morfologia que consiste num dos 
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componentes da Gramática. Nessa perspectiva a Morfologia é definida como 

“o estudo da formação dessas unidades e de seus usos na sintaxe” Cagliari, 

(2002, p. 6 e 17). Margotti e Margotti (2011, p. 11) define Morfologia da 

seguinte maneira: 

Em estudos linguísticos, morfologia é a parte da 
gramática que descreve a forma das palavras. Ou 

ainda: „morfologia é o estudo da estrutura interna das 
palavras‟... as palavras são formadas por unidades 
menores que, combinadas, produzem um significado. 

Essas unidades de sentido são combinadas de um certo 
modo para exercer determinadas funções na estrutura 

formal da qual fazem parte. O mesmo ocorre com as 
palavras, que, combinadas com outras palavras, 
exercem funções no enunciado em que são 

empregadas. Isso significa dizer que forma, função e 
sentido são elementos solidários e interdependentes, 

cuja existência em separado só é possível no plano 
abstrato. (MARGOTTI e MARGOTTI, 2011, p. 11) 

De acordo com Margotti e Margotti  (2011, p. 14) a palavra é o ponto 

que mais sobressai na Morfologia, pois é considerada a unidade formal da 

linguagem, que isolada ou associada a outras formam um discurso. As 

unidades formais levam a compreensão da estrutura dos vocábulos ou 

elementos mórficos denominados de morfemas, considerado a unidade 

mínima e significativa, que na definição de Cagliari (2002, p. 34) “morfema 

é a menor unidade fonológica que carreia um significado lexical (do mundo) 

ou gramatical”. 

Para Cagliari (2002, p. 38) os morfemas se dividem em dois grupos, 

os lexicais e os gramaticais. Os morfemas lexicais são aqueles que 

apresentam o significado básico dos vocábulos e são constituídos da raiz, do 

radical, dos afixos, da vogal temática e do tema. Os morfemas gramaticais 

são caracterizados por apresentarem as noções gramaticais e correspondem 

as desinências nominal e verbal, as vogais e consoantes de ligação. Na 

perspectiva de Corbett (s.d, p. 2 a 5) será apresentado a definição e 

exemplos dos morfemas lexicais e gramaticais. 

Raiz: é o elemento originário e irredutível em que se concentra a 

significação das palavras, consideradas do ângulo histórico. Exemplo: Raiz 

noc [Latim nocere = prejudicar] tem a significação geral de causar dano, e 

a ela se prendem, pela origem comum, as palavras: nocivo, nocividade, 

inocente, inocentar, inócuo, etc. 
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Radical: elemento básico e significativo das palavras, consideradas 

sob o aspecto gramatical e prático. Exemplos: livr-o; livr-inho; livr-eiro; 

livr-eco. 

Afixos: são elementos secundários (geralmente sem vida autônoma) 

que se agregam a um radical ou tema para formar palavras derivadas. 

Exemplos: 

Prefixo Radical Sufixo 

in at ivo 

en pobr ecer 

inter nacin al 

Desinências Nominais: indicam as flexões de gênero (masculino e 

feminino) e de número (singular e plural) dos nomes. Exemplos: alun-o; 

aluno-s; alun-a; aluna-s. 

Desinências Verbais: indicam as flexões de número e pessoa e de 

modo e tempo dos verbos. Exemplos: compr-o; compra-s; compra-mos; 

compra-is; compra-m; compra-va; compra-va-s. 

Vogal Temática: é a vogal que se junta ao radical, preparando-o para 

receber as desinências. Exemplos: buscar, buscavas, etc. 

Tema: é o grupo formado pelo radical mais vogal temática. Exemplo: 

busca-, rompe-, proibi-. 

Vogais e Consoantes de ligação: são morfemas que surgem por 

motivos eufônicos, ou seja, para facilitar ou mesmo possibilitar a pronúncia 

de uma determinada palavra. Exemplo: parisiense (paris= radical, vogal de 

ligação=i, ense=sufixo). 

Segundo Margotti e Margotti (2011, p. 111) à medida que a 

sociedade vai se transformando novos vocábulos vão surgindo devido a 

vários fatores tais como: influências de línguas e culturas estrangeiras, o 

acesso tecnológico, os modismos etc., contribuem para a formação de 

novas palavras que vão agregando ao vocabulário da língua. A formação de 

novos vocábulos acontece por dois principais processos que são a derivação 

e a composição. Na explicitação de Lobato e Ferreira (2013, p. 127) sobre a 

formação das palavras constata-se que: 

A palavra é uma unidade linguística básica, facilmente 
reconhecida por falantes nativos de uma língua. 

Durante muito tempo, as palavras foram consideradas 
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como elementos indivisíveis, embora pudessem 

apresentar variações de formas. Mas, com a 
constatação de que é possível formar palavras a partir 

de outras palavras, reconheceu-se a complexidade 
dessas unidades, que podem ser constituídas por um ou 
mais de um elemento. Assim, existem palavras 

indivisíveis (boi) e palavras divisíveis (cavalaria/guarda-
chuva). As palavras constituídas por mais de um 

elemento, além de serem divisíveis, são também 
estruturadas em camadas que podem atingir vários 
níveis. (LOBATO e FERREIRA, 2013, p. 127) 

De acordo com Lobato e Ferreira (2013, p. 129) o processo de 

derivação acontece pelo acréscimo de prefixos ou sufixos (afixos) ao radical 

para a formação de novas palavras. Exemplos: incapaz (in+ capaz); ferreiro 

(ferro + eiro); marujo (mar + ujo), as autoras afirmam que: 

A derivação consiste na formação de palavras por meio 

de afixos agregados a um morfema lexical. Para que 
haja derivação, duas condições devem ser preenchidas. 

A primeira delas consiste na possibilidade de 
depreensão sincrônica dos morfemas componentes. 
Considerar derivadas palavras como submissso, 

perceber, conduzir, admitir, a partir de uma pseudo 
forma livre -misso-, -ceber-, -duzir-, -mitir-, com o 

acréscimo dos prefixos sub-, per-, com-, e ad- 
representa um critério diacrônico válido apenas no 
estudo histórico, já que no estágio atual da língua esses 

morfemas lexicais inexistem. Assim, tais vocábulos 
devem ser tratados como palavras primitivas. A 

segunda condição implica a possibilidade de o afixo, 
como forma mínima, estar à disposição dos falantes 
nativos, no sistema, para a formação de novos 

derivados. Por sua vez, a maior ou menor produtividade 
do afixo auxilia o falante não só a formar ou aceitar 

determinadas palavras, rejeitando outras, como 
também a interpretar determinados vocábulos como 
morfologicamente complexos ou simples. (LOBATO e 

FERREIRA, p. 129) 

Ainda de acordo com Lobato e Ferreira (2013, p. 129) o processo de 

derivação se divide em modalidades, estão relacionadas abaixo segundo a 

concepção das autoras. 

Prefixal – caracteriza-se pelo acréscimo de prefixos ao radical: des-

leal, bimotor, remodelar, sublinhar, compor. 

Sufixal – caracteriza-se pelo acréscimo de sufixos ao radical: gostoso, 

marmelada, brincalhão, queridinha, barbudo. 

Prefixal e sufixal – caracteriza-se pelo acréscimo tanto de prefixos 
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como de sufixos ao radical: deslealdade, infelizmente. 

Parassintética – caracteriza-se pelo acréscimo simultâneo de um 

prefixo e um sufixo ao morfema lexical: amortecer, desalmado. 

Regressiva – caracteriza-se pela subtração de morfemas. É a única 

que se forma pela subtração de morfemas: caça (de caçar), descanso (de 

descansar), corte (de cortar). 

O processo de composição, conforme Lobato e Ferreira (2013, p. 

131) ocorre com a união de dois radicais para a formação de palavras 

compostas, ou seja, “na composição combinam-se dois morfemas lexicais, 

operando-se entre eles uma fusão semântica, que pode ser mais ou menos 

completa”. Exemplos: passatempo; couve-flor; girassol. O processo de 

composição acontece por justaposição e por aglutinação que são definidos e 

diferenciados pelas autoras da seguinte forma: 

Consideram-se compostos por justaposição os 
vocábulos que, ao serem colocados lado a lado, 

mantêm a sua autonomia fonética: passatempo, 
girassol, pé-de-vento, amor-perfeito, vira-lata, Porto 
Alegre, Mato Grosso, Nossa Senhora são exemplos de 

vocábulos cujos componentes mantiveram o acento e 
todos os fonemas que os constituem. Você observou 

que os exemplos são grafados ora unidos, ora 
separados, com ou sem hífen? Essa é uma 
característica dos compostos por justaposição. Nos 

vocábulos compostos por aglutinação, ao contrário dos 
compostos por justaposição, ocorre a perda e/ou 

alteração de fonemas, sujeitando-se os elementos a um 
único acento: planalto, aguardente, pernalta, 
pontiagudo (alteração do fonema a de ponta para i) são 

bons exemplos do processo de aglutinação. A principal 
diferença entre justaposição e aglutinação é a pauta 

acentual; enquanto nesta o vocábulo mórfico 
corresponde a um só vocábulo fonológico, naquela o 

vocábulo mórfico corresponde a dois fonológicos. É 
necessário observar que “justaposição e aglutinação 
não são duas formas diferentes de composição, mas 

dois estágios de um mesmo processo”. (LOBATO e 
FERREIRA, 2013, p. 131) 

Para Lobato e Ferreira (2013, p. 132) fazem parte ainda do processo 

de formação de palavras à reduplicação, a onomatopeia, a abreviação e a 

lexicalização de siglas. As definições e exemplos são apresentados de 

acordo com a concepção das autoras: 

Reduplicação (ou duplicação silábica) é um recurso para criar 
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palavras, mas em área muito reduzida, marcada sempre pela 

expressividade: papai, mamãe, vovô, titio, Cacá, Vivi, Nonô, Zezé, Juju, 

etc. Quando a reduplicação é imitativa, isto é, procura reproduzir certos 

sons ou ruídos, têm-se as onomatopeias: tique-taque, ziguezague, zunzum. 

Abreviação é um processo ocasionado por economia, em que se 

emprega uma parte da palavra pelo todo, até limites que não prejudiquem 

a compreensão. É um processo que abrevia vocábulos longos, formados de 

radicais gregos ou latinos, como se sucede com auto (por automóvel), foto 

(por fotografia), moto (por motocicleta), cine (por cinema). 

 As Siglas são formadas, normalmente, pelas letras iniciais das 

palavras que as compõem, como PT (Partido dos Trabalhadores), BO 

(Boletim de ocorrência), DETRAN (Departamento de Trânsito), PF (Polícia 

Federal), etc. Uma vez criadas, passam a palavras primitivas na medida em 

que possibilitam a formação de novas palavras pelo processo de derivação: 

petista, peemedebista, etc. 

Para Margotti e Margotti (2011, p. 143) cabe a Morfologia classificar 

as palavras distribuindo-as em classes de acordo com as formas, funções e 

sentido que cada vocábulo exerce no enunciado. Para isso será apresentado 

à classificação e definição na perspectiva das autoras Lobato e Ferreira 

(2013, p. 202 e 204), que dividem a classificação das palavras em variáveis 

e invariáveis. 

As palavras variáveis são aquelas que sofrem alterações no gênero, 

no número e no grau, como: 

Substantivo: é a palavra que designa os seres em geral. 

Adjetivo: é a palavra que expressa qualidade. 

Pronome: é a palavra variável em gênero, número e pessoa que 

representa ou acompanha o substantivo, indicando-o como pessoa do 

discurso. 

Artigo: é a palavra acessória que particulariza ou generaliza o 

substantivo. 

Numeral: é a palavra que indica número ou ordem de sucessão. 

Verbo: é a palavra que exprime ação, fenômeno ou estado. 

Em contrapartida as palavras invariáveis são aquelas que não sofrem 

alterações independentes da situação em que se encontra, como: 

Advérbio: é a palavra que indica circunstância. 
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Preposição: é palavra conectiva. Preposições e conjunções são 

conectivos. Enquanto aquelas subordinam uma palavra a outra (flor do 

campo; falei de flores), estas subordinam uma oração a outra (Quero que 

você me esqueça; Vá e volte rapidamente). 

Conjunção: é palavra conectiva. Esta é uma definição semântica 

idêntica à definição da preposição, pois, como já dissemos, preposições e 

conjunções são conectivos que diferem em relação aos elementos 

linguísticos que elas subordinam. 

Interjeição: serve para exprimir sentimentos e emoções. Geralmente 

são acompanhadas de pontos de exclamação. 

Vale ressaltar o conceito de três termos fundamentais que existem na 

Morfologia que são os Morfes, os morfemas e os alomorfes. Cagliari (2002, 

p.36) define-os da seguinte forma: Morfe é a representação fonológica de 

um morfema, em sua forma morfológica; Morfema é a menor unidade 

fonológica que carreia um significado lexical (do mundo) ou gramática; 

Alomorfe é fenômeno de variação dos morfes de um mesmo morfema. 

 

4.     CONCLUSÃO 

Percebe-se como o estudo da Morfologia é importante para o 

aprendizado da língua. A Morfologia é o estudo da estrutura, da formação, 

da categorização dos vocábulos de forma isolada e fora do contexto, 

apresentando os processos em que se adiciona um segmento a outro já 

existente ou substituindo um elemento por outro, alterando o seu sentido. A 

palavra sendo o ponto fundamental da Morfologia é definida como uma 

unidade formal da linguagem, em que sozinha ou associada a outras, pode 

constituir um discurso. Nesse contexto os estudos morfológicos apresentam 

estruturas internas dos vocábulos, que são constituídos por unidades 

menores mantendo uma relação direta ou indireta com significação, 

denominado de morfemas. 

Os morfemas se dividem em lexicais e gramaticais. Os morfemas 

lexicais são aqueles que apresentam significação básica do vocábulo, sendo 

responsáveis pela significação não gramatical da palavra. Os morfemas 

gramaticais apresentam as funções gramaticais dos vocábulos. No processo 

de formação de palavras ocorre a combinação de morfemas (radicais e 

afixos), possibilitando a formação de novas palavras que se agregam ao 
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léxico da língua. A formação de novos vocábulos acontece por dois 

principais processos que são: a derivação que é a formação de palavras 

acrescentando ao radical os afixos (prefixo e sufixo) e a composição por sua 

vez, as palavras são formadas de uma nova palavra com outra que já 

existe, nesse processo se utiliza mais de um radical. 

A Morfologia ainda é responsável pela classificação das palavras, que 

se classificam em dez classes que se organizam de acordo com as suas 

funções. As classes de palavras se dividem em dois grupos que são as 

variáveis e as invariáveis. O grupo das variáveis são aquelas que vão sofrer 

alterações no gênero, no número e no grau. O grupo das invariáveis são 

aquelas que não sofrem alterações independentes da situação em que se 

encontram. A importância do estudo da Morfologia é proporcionar o 

conhecimento a partir da fragmentação dos vocábulos, através da 

formação, da estrutura e classificação das palavras. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo esclarecer como o papel da 

mediação se faz presente na vida educacional. Neste contexto foi 
desenvolvido por meio de pesquisas em sites, artigos,referências 

bibliográficas ,debates com as integrantes do grupo autores como: Emiliano 
e Tomás (2015),Vigotski (1998) ,Triby,(2007)entre outros  que corroboram 

para que o assunto proposto traga informações satisfatórias e precisas 
sobre a temática proposta. 
 

Palavras-Chave: Mediação pedagógica, aulas remotas, dificuldades dos 

professores. 

 

1.0  INTRODUÇÃO. 

Em tempos de pandemia as instituições de ensino buscam 

sagazmente alternativas para garantir  a continuidade de suas atividades. 

Nesse contexto utilizam-se os  recursos tecnológicos que possibilitam 

interação entre professor e aluno. Mas somente esses recursos são 

suficientes para se ter uma mediação de sucesso? Muitos são os desafios e 

a mediação pedagógica é um dos maiores. A qualidade de ensino não deve 

estar atrelada  aos recursos utilizados pelo professor pois são ferramentas 

que ajudam  a ensinar melhor, tornar sua prática mais dinâmica, aulas 

precisam ser mais atrativas, oportunizando ao aluno possibilidades de 

participação eficaz e ativa no processo. 

Cada criança tem suas particularidades e diferentes necessidades 

educacionais, demonstrando seu tempo, espaço e melhor forma de 

compreender o assunto proposto, a mediação ocorre nesse processo no 

momento em que permite o professor conhecer, compreender e auxiliar o 

seu  aluno em situações do seu cotidiano. Essa troca de experiências ocorre 

ENSINO PROGRESSIVO 
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espontaneamente o  professor expõe o assunto e dá liberdade para que o 

aluno possa expressar seus conhecimentos. A mediação é uma importante 

etapa na construção do conhecimento, o professor mediador é facilitador e 

orientador, permite a participação do aluno, voz ativa e reprodução de 

conhecimentos. 

Em aulas remotas decifrar tais particularidades tem sido ainda mais 

desafiador para o professor a troca de experiências. Nesse aspecto é de 

suma importância a relação família-escola e a relação mediador-aluno. A 

participação dos pais permite o não afastamento do aluno no ambiente 

escolar, além de ajudar os docentes e filhos na resolução de tarefas e 

pequenos trabalhos.  Outro aspecto crucial para uma mediação de sucesso 

é levar em consideração as tarefas que o aluno pode realizar com 

autonomia baseado no conhecimento internalizado. O professor antes de 

tudo deve conhecer bem seu objeto de estudo e por consequência o seu 

aluno, seu cotidiano, suas vivências e experiências para só então planejar 

suas aulas sejam elas presenciais ou remotas.  

 

2.0  METODOLOGIA. 

O presente trabalho tem como objetivo esclarecer como o papel da 

mediação se faz presente na vida educacional. Neste contexto foi 

desenvolvido por meio de pesquisas em sites, artigos,referências 

bibliográficas ,debates com as integrantes do grupo autores como: Emiliano 

e Tomás (2015),Vigotski (1998) ,Triby,(2007)entre outros  que corroboram 

para que o assunto proposto traga informações satisfatórias e precisas 

sobre a temática proposta. 

Contamos ainda com o auxílio de um slide contendo figuras 

demonstrativas onde explicaremos e debateremos sobre o tema em questão 

,evidenciando a participação da docente e alunos convidados por meio de 

uma aula de  videoconferência. Em finalização apresentaremos um vídeo 

realizado pelas discentes, expondo sobre as dificuldades enfrentadas pelos  

os professores pais, alunos, coordenadores e todo o corpo escolar, 

exemplificado a realidade atual.  
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3.0  O QUE É MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA? O PAPEL DO PROFESSOR E 

DO ALUNO NESSE PROCESSO.  

 

Segundo o dicionário da língua francesa, foi só no século XV, que o 

termo mediação aparece como ideia de intermediar conflitos e conciliar 

pessoas. Se tomarmos a raiz antiga da palavra mediação no latim, 

verificamos que med significava, entre outros sentidos, divisão ,Mediar é 

estar entre, no meio, o que poderia ser entendido como uma barreira, 

afastando pólos, colocando-os em extremos opostos - incomunicáveis, 

inconciliáveis“[...] (DIEZ TAPIA, 1999).  

A mediação encontra-se, associada a um paradigma como conceitua 

(Gremmo, 2007),a uma metodologia, ora a uma ação múltipla (que supõe 

atitude  e atividade instituída) (TRIBY, 2007), a uma função  ou, 

simplesmente, a um instrumento. É, por isso, reconhecida como um 

conceito nômade, que assume atualmente um expressivo sucesso 

(PRAIRAT, 2007). 

A ideia de mediação é central na teoria de Vygotsky (2004), em que 

essa mediação é feita pela linguagem, ferramenta essencial para capacitar 

uma criança a representar mentalmente objetos, situações, enfim, 

fenômenos do mundo. Pela linguagem, a criança pode lidar com sistemas 

simbólicos e chegar a abstrações e generalizações.  

Em complementação Boff (1999), “[...]conceitua que o professor 

mediador é aquele que transfere conhecimento, aquele que cuida. Cuidar é 

mais que um ato, é uma atitude. Abrange mais que um momento de 

atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de preocupação, de 

responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. 

 

Relação família-escola 

 

A finalidade do mediador no ambiente escolar tem, dentre outros 

objetivos, facilitar a aprendizagem e a aquisição do conteúdo pedagógico.A 

junção da escola e família tem uma importante sintonia ,já que a escola 

somente não exerce esse papel sozinha ,o apoio familiar e de suma 

importância, para agregar valores e conhecimento, cada um exercendo e 

respeitando o papel individual  de cada um.  
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Relação mediador – aluno 

 

 O objetivo maior do mediador escolar é promover o desenvolvimento 

do aluno,proporcionando conteúdos e instigando que o aluno expresse seus 

conhecimentos,em uma troca mútua de saberes, como ressalta(ALENCAR; 

SALES, 2018, p. 3) A mediação implementada na escola, é possível a 

educação de valores e a formação participativa dos estudantes, que, além 

de ter nova visão dos conflitos, saberão se comunicar melhor, preservar 

relações, contribuir com o bom ambiente escolar e se comprometer com a 

sua realidade . 

A luz do exposto a mediação escolar visa a escuta, a compreensão e 

o respeito pelo contexto heterogêneo das instituições de ensino, nada mais 

válido do que o próprio docente incorporar algumas técnicas e as práticas 

em sala de aula (TOMÁS, 2010, p. 32). 

3.1  A IMPORTÂNCIA DE CONHECER O ALUNO E O OBJETO DE 

CONHECIMENTO NO PROCESSO DE MEDIAÇÃO. 

 

A mediação pedagógica realizada pelo professor influencia o processo 

ensino-aprendizagem sendo que a qualidade dessa relação é determinante 

para o sucesso na aprendizagem do aluno. É necessário ao professor ter 

consciência da importância das relações entre aluno e professor, aluno-

objeto e professor-objeto e a necessidade de uma prática pedagógica 

reflexiva que faça uso das boas relações afetivas, tornando o processo 

ensino-aprendizagem mais eficaz e significativo. (Emiliano; Tomás; 2015 

p7). 

Diante do exposto, mediar é uma forma do professor instigar o aluno 

a pensar para que ele obtenha respostas,sempre orientando os caminhos e 

indicando onde ele percorre e que faça a conclusão adequada para suas 

pesquisas. Nessa direção, vale dizer  que é necessário  ao  professor uma 

formação inicial e continuada que possibilite a compreensão do seu  papel 

mediador e da importância de uma prática reflexiva em sala aula. 

 Talvez esse seja o caminho para que se tenha uma educação de 

qualidade, na construção de um país no sentido de contribuir para a 

formação de pessoas críticas, conscientes de seus atos e não alienados em 

uma sociedade que procura manter-se como está sendo essa educação tão 
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necessária para a construção de uma nova realidade social.(Emiliano; 

Tomás; 2015 p.12). Segundo o autor do texto Emiliano e Tomás (2015) 

ainda nessa direção;  

 

Tunes, Tacca e bartholo junior (2005) ressalta o papel 
mediador do professor que deve atuar para que o 

próprio aluno busque sua autonomia no processo 
educativo. Nesse sentido, o professor não é um simples 
reprodutor de conhecimentos, servindo de ligação entre 

aluno conhecimento sistematizado pelo contexto 
escolar, mas sim alguém que valorize ainda a parceria 

junto ao aluno e o compreenda dentro de um processo 
de ensino-aprendizagem (EMILIANO; TOMÁS, 2015,p. 
12).. 

 

 

Ainda neste contexto, Vigotski (1998) divide o desenvolvimento em 

dois níveis. O primeiro é o nível de desenvolvimento real, é tudo aquilo que 

a criança consegue fazer sozinha. O segundo seria o nível de 

desenvolvimento potencial, ou seja, o que a criança não realiza sozinha, 

porém com a ajuda de um adulto ou um parceiro mais capaz ela consegue 

realizar.O professor precisa conhecer seu aluno, para atuar entre estes dois 

níveis de desenvolvimento, que é chamado zona de desenvolvimento 

proximal.  

A zona de desenvolvimento proximal é um importante instrumento 

nas mãos dos educadores, pois identifica não só o desenvolvimento real 

(aquilo que a criança já aprendeu), como também o desenvolvimento 

potencial (aquilo que ela é capaz de realizar com auxílio). O docente, ao 

saber o que a criança já é capaz de fazer sozinha, atua na segunda 

situação,“assim, a noção de zona de desenvolvimento proximal capacita-nos 

a propor uma nova fórmula, a que o “bom aprendizado” é somente aquele 

que se adianta ao desenvolvimento”. (VIGOTSKI, 1998, p. 117). 
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3.2  COMO EXERCER UMA MEDIAÇÃO DE SUCESSO A PARTIR  DAS 

AULAS REMOTAS? QUAIS OS RECURSOS PEDAGÓGICOS E 

INSTRUMENTOS MEDIADORES UTILIZAR? 

 

De acordo com Vygotski (2003), o uso de instrumentos medeia a 

atividade prática humana. É na complexificação do seu uso que o humano 

se diferencia dos demais, pois a utilização de instrumentos modifica o curso 

do desenvolvimento. O uso de instrumentos pelo homem é utilizado para 

que ele satisfaça alguma necessidade e se produza por meio do trabalho. A 

elaboração e utilização de instrumentos na organização didática, 

representando uma ação mediada, ampliam as possibilidades de se 

produzirem aprendizagens no processo educativo, assim como o 

desenvolvimento dos sujeitos envolvidos.  

Segundo as pesquisas realizadas pela autora Longarezi ( 2017), os 

instrumentos elaborados e utilização  de instrumentos dá-se centralidade a 

elementos que representam potenciais de aprendizagem dos 

estudantes.Tais ferramentas apontadas pela autora podem ser utilizadas em 

aulas remotas como por exemplo o processo da imitação, a visão de 

Fernandes (2007) é: 

  

[...] através da imitação, as crianças fazem uma 
recriação e não uma mera cópia do mundo em que 
vivem, pois, ao apropriar-se dos   conhecimentos 

historicamente acumulados, transformam-se e 
transformam esses conhecimentos. A imitação é 

inerente ao processo de aprendizagem, sofrendo 
determinações históricas e culturais, não de forma 
mítica ou mecânica, mas como um determinante para a 

aquisição do conhecimento e, por consequência, para o 
desenvolvimento do aluno. (FERNANDES, 2007, p.1). 

 
 

O processo da imitação é enfatizado por Vigotski, ele acredita que 

nela está a  importância da aprendizagem para o desenvolvimento,  é o que 

constitui o conteúdo do conceito de zona de desenvolvimento imediato. A 

imitação de acordo com Vigotski (2001), concebida  em sentido amplo, é a 

forma principal em que se realiza a influência da aprendizagem sobre o 

desenvolvimento. A aprendizagem da fala, a aprendizagem na escola se 

organiza amplamente com base na imitação, portanto é uma ferramenta 
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aliada, didática e eficaz para ser utilizada visando prender a atenção dos 

alunos, aflorar a imaginação e promover o ensino aprendizagem.  

Todos os recursos têm seu valor próprio, desde que exerça no  

professor a vontade de ensinar, e no aluno o desejo de aprender. 

Concordando com tal afirmação o autor Libâneo (1990) diz: 

 

O trabalho docente, portanto, deve ter como referência, 
como ponto de partida e como ponto de chegada, a 

prática social, isto é, a realidade social, política, 
econômica, cultural da qual tanto o professor como os 

alunos são parte integrante.(LIBÂNEO, 1990 p.79). 
 

 O professor de fato deve conhecer os recursos a serem utilizados e os 

objetivos a serem atingidos bem como conhecer os seus alunos. Recursos 

como: mídia impressa, televisão, vídeos, dvd, rádio, retroprojetor, 

computador  e tv multimídia eram alguns dos recursos alternativos 

utilizados em sala antes da pandemia. Nos dias atuais trabalham-se com 

plataformas digitais, foram criados aplicativos como: meet, zoom, whatsapp 

que permitem a troca visual e sonora entre professores e alunos, 

possibilitando o ensino aprendizagem mesmo que a distância.  

Diante da catástrofe educacional que o mundo vivencia não é fácil 

realizar uma mediação de sucesso, mas não é impossível já que tem-se 

diversos recursos para trabalhar, bastando interesse, dedicação e muita 

criatividade. O momento exige compromisso ético, social do professor, 

tendo que ser cada vez mais criativo e inovador, recorrendo a materiais e 

equipamentos que propiciem melhores condições para que o aluno alcance 

os objetivos pré-estabelecidos.  

Uma alternativa de sucesso é elaborar instrumentos pedagógicos 

partindo dos materiais disponíveis na casa do aluno (caixa de papelão, de 

sapatos, garrafas pet, tampinhas de garrafa, brinquedos, talher, copos etc) 

isso irá promover a atenção e despertar o interesse pelas aulas uma vez 

que o aluno se torna o protagonista do processo. Esse é um desafio que o 

professor deve cumprir com exatidão e bom senso.  

É válido ressaltar que o professor deve saber conduzir as atividades 

por meio desses materiais a serem utilizados, pois o uso aleatório sem 

planejamento  de tais recursos prejudicam o processo além de ser total 

desrespeito para com o aluno.   
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3.3 AS MAIORES DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS 

PROFESSORES NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM À 

DISTÂNCIA. 

            

De acordo com uller (2012), com o intuito de entender a demanda e 

acompanhar a evolução  tecnológica a educação  foi incrementada com o 

ensino a distância, perfazendo o caminho do método  por correspondência, 

TV, rádio e atualmente a internet, com o chamado ciberespaço, diretamente 

pela web ou softwares,  conhecidos como plataforma. 

As aulas à distância acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), que são sites ou plataformas virtuais que possuem interfaces de 

comunicação e informações para mediação do ensino e aprendizagem A 

escolha do AVA depende da proposta pedagógica do curso oferecido. 

 O ensino a distância requer disciplina e autonomia do aluno, pois 

depende de um estudo solitário pela falta da socialização com os colegas, a 

ausência   física do professor e também as dificuldades em compreender as 

ferramentas disponibilizadas no ambiente virtual, como relatado por 

Amarilla (2011). Questões como essas nos leva refletir se os alunos que 

têm por hábito o estudo presencial estão preparados para enfrentar estes e 

outros desafios. Será que a falta desses atributos pode levar o aluno a 

frustração no processo de aprendizagem é possível evasão do curso. O 

conceito de ensino à - EAD é bastante antigo, conforme Schuelter (2005) 

remonta a antiguidade em que se fala de cartas de platão enviadas aos 

seus discípulos contendo segmentos de seus  pensamentos filosóficos. 

Como forma de firmar suas convicções. 

            Alves (1998) afirma que a invenção da imprensa por Gutenberg no 

século XV, foi a primeira forma de educação a distância, possibilitando o 

acesso a reprodução sem a presença de um professor. Do ponto de vista 

técnico, não basta codificar um conjunto de saberes em determinado 

ambiente virtual, é preciso que a acessibilidade técnica e eficácia 

pedagógica   caminhem juntas. Além disso, entender que é por meio do 

ambiente  escolhido, que se deverá planejar e delimitar o alcance do 

processo de ensino. ( BELLONI, 2002 p.122). Dessa forma, de acordo com 

as pesquisas realizadas, posso afirmar que o ensino a distância tem seus 

pontos positivos e negativos no ensino aprendizagem. 
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3.4 COMO É VISTO O PAPEL DO DOCENTE PELA SOCIEDADE ATUAL 

NESSE NOVO CENÁRIO. 

As mudanças acarretaram impactos no âmbito educacional, na qual o 

papel do professor, é mais acessível e comprometido com o aprendizado. 

Mas o cenário político ainda não priorizou como deveria a Educação, 

oferecendo condições que promovam a formação contínua deste profissional 

e valorizem sua missão. 

De acordo com Méndez (2002, p.35). Nem tudo o que é ensino deve 

transformar-se automaticamente em objeto de avaliação; nem tudo o que é 

aprendido é avaliável, nem o é no mesmo sentido, nem tem o mesmo valor. 

Felizmente os alunos aprendem muito mais do que o professor costuma 

avaliar. Ao contrário, não está tão claro que aquilo que o professor avalia 

seja realmente o mais valioso, embora nas práticas habituais o mais valioso 

costume identificar-se com aquilo que mais pontua. 

Os avanços tecnológicos tem sido muito importante para ajudar os 

professores nessa época de pandemia. os professores atuando como 

mediador   da aprendizagem e com uma participação ativamente do 

processo de aprender, em busca de novas informações, conhecendo o 

campo do saber para ensinar. 

 

4.0  CONCLUSÃO. 

 

Apresenta-se  aqui uma reflexão acerca da importância da didática e 

de ser um professor mediador diante da situação educacional evidenciada 

atualmente. Os desafios impostos às escolas e especificamente aos 

professores são inúmeros, a começar pela jornada extensa de trabalho que 

triplicou-se com a chegada das aulas remotas. Transferir conhecimento, 

cuidado, preocupação, envolvimento afetivo por meio de uma tela é algo 

estarrecedor para os pedagogos. Surge então a necessidade ainda maior de 

haver uma boa relação entre família-escola, mediador-aluno, requerendo 

cada vez mais a participação dos pais e alunos, facilitando a aprendizagem, 

apoio familiar para obter empenho e efetivar um bom desenvolvimento.  

É notório que sempre houve a necessidade de conhecimento por 

parte dos docentes quanto ao seu objeto de estudo e evidentemente de 
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seus alunos. É impossível que haja uma mediação de sucesso se houver 

deficiência de conhecimento sobre o aluno ou  conteúdo a ser abordado 

uma vez que conhecendo bem tal assunto haverá facilidade em transferi-lo 

para os demais e conhecendo o seu público-alvo fica versátil elaborar 

maneiras diversificadas para entendimento de todos.  

Ao término desta pesquisa foi possível constatar a possibilidade de 

mediar com sucesso ainda que em aulas remotas, basta revitalizar a prática 

docente, inserindo nela recursos alternativos. Vale destacar que apesar dos 

grandes esforços em alcançar o maior número de alunos possível, utilizando 

de recursos criativos e de fácil acesso para muitos todos, estar a disposição 

da família e alunos quase  tempo integral os professores ainda sofrem 

represálias por parte da sociedade e da grande mídia. Enquanto muitos 

reclamam, outros agradecem tamanho esforço e dedicação, reconhecendo o 

quão trabalhoso, grandioso e importante é o papel do professor para a 

sociedade.   
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