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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

CORPO EDITORIAL  

 

Editores  

Prof. Me. Adriano Franco Valotto 

Profa. Ma. Alyne Oliveira da Costa  

Profa. Dra. Cleyde Ferreira Barreto Valotto 

Prof. Me. Júlio César Coelho do Nascimento  

 

Avaliadores Ad-hoc  

Profa. Ma. Jessica da Silva Campos  

Prof. Me. Gyannini Jácomo Cândido do Prado 

Prof. Ma.  Érica Camelo Viana Lopes  

Prof. Me. Marcelo Carneiro dos Santos 

Prof. Me. José Vitor Magalhães Martins 

Profa Dra. Lívia do Carmo Silva 

Prof. Me. Sebastião Marques Gonçalves  

Profa Ma. Mayline Regina Silva 

Profa. Ma. Layena Lindsy Souza Martins Ribeiro 

Profa. Especialista Adriana Maria da Silva Santos  

Prof. Especialista Eizecson Batista da Paz 

Profa. Especialista Jheniffer da Silva Campos 

Profa Ma. Marília Belmira de Castro Rego  

Prof. Me. Guilherme Augusto da Costa 

Prof. Esp. Jafter Raphael Ferreira de Brito 

 

 

Sineide Denice Mendonça 

Bibliotecária – CRB 1673 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ENDEREÇO DA REVISTA 

Contato principal  

Faculdade Noroeste (FAN) 

Av. Mangalô, nº 2385 - St. Morada do Sol, Goiânia - GO, 74475-115 

Telefone: (62) 3293-1993 

Whatsapp: (62) 9 9969-7617 

E-mail: artigos@faculdadesfanpadrao.com.br 

Endereço eletrônico: fanduca/revistaeletronica 

 

Periodicidade  

Publicação contínua 

O recebimento de artigos caracteriza-se por fluxo contínuo sem que seja 

possível prever a data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=ENDERE%C3%87O+DA+FACULDADE+NOROESTE&oq=ENDERE%C3%87O+DA+FACULDADE+NOROESTE&aqs=chrome..69i57j0l3j69i59.11735j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:artigos@faculdadesfanpadrao.com.br


10 
 

 SUMÁRIO 
 

 

1 A FUNÇÃO DA MATEMÁTICA NO ENSINO BÁSICO: A AVALIAÇÃO NA VISÃO DE 
LUCKESI  

Ana Patrícia Lima Lôbo 
Rita de Cassia de Mesquita Cardoso 

Lucipaula Martins de Meneses 
Washington Pereira Campos 

19 

2 O PAPEL DO PROFESSOR DIANTE DO ENSINO MOTOR DOS FUNDAMENTOS DO 

VOLEIBOL 
Rosimeire José dos Santos Lima  

Josilene dos Santos Matos  
SANTOS, Gustavo de Lima Santos 
Epaminondas Rodrigues da Cruz Junior  

30 

3 INSERÇÃO DA LÍNGUA INGLESA NO MEIO CULTURAL 
Camila Araújo de Oliveira 

Josiane Ribeiro Alves 
Sandra Regina Cunha 
Guilherme Cruvinel 

38 

4 A IMPORTÂNCIA DA VACINA CONTRA A GRIPE (INFLUENZA) NO IDOSO NO 
CONTEXTO ATUAL 

Rosania da Silva Santana 
Sueli Paiva  

52 

5 AVALIAÇÃO DA MARCHA POR MEIO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Bruna Dias 
Mary Angela Lemos 

Fabiana Silveira 

62 

6 ERITROPOESE E ASPECTOS GERAIS DA ANEMIA 
Ana Luiza Lopes Carneiro 

Jessica Francisco Barros 
Ketellen Vitória Silva 

Lara Pamela Ferreira Oliveira 
Pâmela Renata Ferreira Leite 

Viviani de Oliveira Santos de Souza 
Igor Godinho Portis 

74 

7 O ENSINO DA GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA                                                                               

Daniela Jordana Tomé 
Flávia Almeida da Silva 

Kerlly Lorraine da Silva Mendonça 
Leandro Barbosa dos Santos Machado 
Lethicia Roice Rodrigues da Silva 

Rosângela Matos dos Santos 
Carla Maria Santana Santos 

Juliana Gomes dos Santos 

87 

8 A IMPLANTAÇÃO DO SUS: DOS LIMITES À SAÚDE IMPOSTOS PELO REGIME 
AUTORITÁRIO ATÉ AS CONQUISTAS EFETIVADAS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

- UMA BREVE REFLEXÃO HISTÓRICA 
Arthur Bento de Carvalho 

Bruna Alves Costa  
Claudete Bezerra Nascimento  
Pricilla Xavier de Alencar 

Elizabeth Rosa N. Fontes 

95 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 TEORIAS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS                                                                                                         

Simone Peres                                                                                    
Michel Ribeiro 

Ludejane Silva 
Vânia Silva 
Hozana Mayrink 

109 

10 CONTROLE DE QUALIDADE NA BIOQUÍMICA CLÍNICA 
Thais Ramos Andrade 

Amanda Munik Freitas 
Michelly Maria Gonçalves Melo 
Maria Eduarda Queiroz 

Tarik Souza 
Raisa Melo Lima 

122 

11 A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE CONTROLE DE INFECÇÃO                    
HOSPITALAR 
 Anete Alice Lima da Costa Gonçalves 

Leidimar Rodrigues Machado 
Nikoly Beatriz Gomes dos Santos 

Suzelaine da Costa Marques 
Wilma da Silva Fonseca Cruz. 

Júlio César Coelho do Nascimento 

136 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANAIS 
 VII SEMAIS E 1º CONGRESSO 

ACADÊMICO DAS 

FACULDADES FAN PADRÃO 



13 
 

1. TITULO DO TRABALHO: Juros simples na administração 

AUTOR 01 Karolina Tubertino de Souza Santos 
AUTOR 02 Maria Paula Gomes de Jesus 

Docente: Adriana Coelho de Almeida 
Resumo: O objetivo do presente trabalho é demonstrar o conceito e a 
utilização dos Juros Simples na prática na área da administração através de 

situação problema. O método utilizado foi com embasamento bibliográfico, 
feito através de vídeo aulas, estudo em livros e artigos extraídos da 

internet. Destaca-se a utilização dos Juros Simples para calcular um 
acréscimo sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma 
compra feita a crédito. De modo geral, podemos dizer que um Capital (C) é 

aplicado durante a unidade de tempo (T) e a (I) taxa de juros, por unidade 
de tempo, incidindo apenas sobre o capital inicial, os juros (J) chamados de 

Juros Simples. 
 
Palavra Chave: Juros Simples, capital, taxa, financeira. 
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2. TITULO DO TRABALHO: Juros Compostos: o conceito de juros 

compostos dentro da Contabilidade 
AUTOR 01 Helenoir Junio Ataides Cardoso 

AUTOR 02 Messias Reis Alves 
AUTOR 03 Thais Giovana Nunes de Souza 
Docente: Adriana Coelho de Almeida 

Resumo: Um dos maiores desafios para quem está iniciando no mundo dos 
juros compostos, é saber por onde começar, quando que é aplicada e qual é 

a sua real necessidade de ser aplicada. Será que surgiu agora, no século 
XXI? Para que possamos esclarecer todas as dúvidas, e ter o máximo de 
aproveitamento durante o estudo, e torná-lo de fácil entendimento, foi 

utilizado como referência teórica o autor: Robison Sá, possui graduação em 
matemática pela universidade Tiradentes - UNIT, o artigo utilizado durante 

a pesquisa foi a sua obra Juros Compostos. Nos acadêmicos da área 
contábil, escolhemos como metodologia, estudo por meio de artigos, 
situação problema que os contadores utilizam os juros compostos, ao 

discorrer do presente artigo, abordaremos outros fatores as quais os juros 
compostos fazem parte como por exemplo, juros na cobrança de uma 

fatura, relação entre o dinheiro e o tempo e os primeiros indício de 
negociações, feita na Babilônia por volta de 2000 aC. 

 
Palavras-chave: Matemática, contábil, tempo, dinheiro, relação,  
babilônia. 
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3. TITULO DO TRABALHO: Doenças bacterianas transmitidas por 

insetos 
AUTOR 01 Ana Flavia Moura Lustosa 

AUTOR 02 Gabriela de Abreu Oliveira 
AUTOR 03 Idelvon Romualdo Pereira 
AUTOR 04 Italo Juan 

AUTOR 05 Jose Reginaldo Alves dos Reis 
AUTOR 06 Margarida Aires Amaral Pimenta 

AUTOR 07 Paulo Vittor Borges Rodrigues 
Docente: Gabrielle Rosa Silva. 
Resumo: Os insetos têm grande capacidade de veiculação de certos 

microrganismos por estar em contatos com vegetais, animais, lixo, 
decomposição, fezes, matérias orgânicas contaminadas, bactérias. Alguns 

insetos como as formigas passam por diversos lugares contaminados e 
ignorar a presença delas no alimento é muito perigoso. Como elas andam 
nesses locais, carregam microrganismos que podem ser patogênicos, sendo 

dificilmente alguém ingere alimento em que uma barata passou por cima do 
mesmo, e quando o assunto é formiga, a maioria das pessoas ignora. 

Porém as formigas trazem um risco igual ou até maior que as baratas, uma 
vez que quando uma barata morre, quem faz o trabalho de recolher os 

restos mortais deste inseto são as formigas. A mosca doméstica e a mosca 
varejeira carregam vários tipos de bactérias. Muitas dessas bactérias são 
causadoras de doenças que afetam os seres humanos, incluindo infecções 

no estômago, intoxicações e até pneumonia. As bactérias se concentram 
nas pernas e nas asas dos insetos e se espalham pelo ambiente, por 

exemplo, cada vez que a mosca pousa sobre a comida e a cada movimento 
as moscas podem espalhar as bactérias. As baratas apresentam um risco 
significativo para a segurança de alimentos devido à sua capacidade de se 

propagar e espalhar doenças. Elas contaminam alimentos e superfícies de 
manuseio de alimentos. Na classificação dos insetos os carrapatos servem 

como reservatórios e vetores de bactéria, porque podem transmiti-la para 
seus ovos e larvas e também para as fases de sua evolução (ninfa e adulto) 
ficando infectado durante toda a vida. O cuidado com esses insetos, é 

sempre eliminá-los dos ambientes, evitando assim a transmissão de muitas 
doenças bacterianas. Neste trabalho foram analisados estudos de bactérias 

patogênicas carreadas pelos insetos, bem como as doenças bacterianas 
causadas por insetos e discutimos a importância deste tema.    
 

Palavras-chave: Baratas, bactérias, infecções, formigas, vetores. 
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4. TITULO DO TRABALHO: Controle da infecção hospitalar: uma 

revisão 
AUTOR 01 Bruno Martins Jesus  

AUTOR 02 Jovecy Matias da Cruz 
AUTOR 03 Willian Fernandes de Oliveira 
AUTOR 04 Lorena Lana Camelo Antunes 

Docente: Thainara Policarpo Mendes 
Resumo: Infecção hospitalar (IH) é um fator preocupante no mundo por 

ser, ainda nos dias de hoje, a causa do óbito de muitos pacientes 
hospitalizados, sendo considerado um problema de saúde pública. Este 
estudo tem como objetivo analisar as principais bactérias que causam 

infecção no ambiente hospitalar, os tipos de infecções mais frequentes, as 
mais perigosas, suas fontes de infecção, e também analisar as medidas de 

prevenção utilizadas nos hospitais.  Trata-se de um trabalho revisional 
realizado através de revisão bibliográfica incluindo pesquisas em bases de 
dados, tais como, Scielo, Revista, Revista Baiana de Saúde. Os organismos 

causadores da IH são bactérias, fungos, vírus e protozoários. Esses 
organismos podem ser transmitidos por meio de água, alimentos 

contaminados, por gotículas de saliva ou pela poeira do ar contaminada. 
Para que a infecção se manifeste é preciso que haja uma interação entre 

esses agentes causadores e o paciente.  Existem vários tipos de infecções 
hospitalares, dentre elas estão as pneumonias associadas aos ventiladores, 
infecções do trato urinário devido ao uso de cateter, infecções no sangue e 

no local cirúrgico são os principais e ganham destaque por ter casos 
frequentemente. O principal microrganismo causador de IH é o 

Staphylococcus aureus, mas outras IH também perigosas são aquelas 
causadas por Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, vírus da 
hepatite tipo B, C e E, o vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), vírus da 

influenza e atualmente o vírus da Covid-19. A higienização das mãos é uma 
das mais importantes medidas profiláticas contra as IH, apesar de muitas 

vezes ser desenvolvida inadequadamente pelos profissionais de saúde. O 
controle das IH deve ser realizado para prevenir sua incidência, e a 
aplicação do Programa de controle infecção hospitalar (PCIH) e da comissão 

de controle de infecção hospitalar (CCIH) têm se mostrado medidas 
altamente eficazes no controle da IH. 

 
Palavras-chave: Microorganismos, esterilização, desinfecção, ambiente 
hospitalar. 
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5. TITULO DO TRABALHO: Fertilização in Vitro 

AUTOR 01 Adrian Henrique da Silva Barbosa 
AUTOR 02 Aline Cálita Ribeiro 

AUTOR 03 Lucileide Moura dos Reis 
AUTOR 04 Cleidiane Soares Lopes do Nascimento 
AUTOR 05 Damara Bianca Soares Gama 

Docente: Juliana Santana de Curcio 
Resumo: Com a evolução da biotecnologia, alcançamos grandes avanços 

como a Fertilização in Vitro (FIV), esse processo é uma técnica que consiste 
na combinação dos gametas em ambiente laboratorial para que depois 
sejam introduzidos no útero. Esse método se tornou um grande divisor de 

águas, não só para casais que apresentem dificuldade para engravidar 
devido a infertilidade, como também para qualquer pessoa que tenha o 

desejo da maternidade. O objetivo desse trabalho é transmitir de forma 
clara e simples as etapas da fertilização in vitro, possibilitando, assim, a 
melhor compreensão desse processo. 

 
Palavras-chave: Fertilização, fecundação, maternidade. 
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6. TITULO DO TRABALHO: Vacinas Bacterianas: imunidade ativa e 

imunidade passiva 
AUTOR 01 Geraldo Eugênio Ribeiro 

AUTOR 02 Waldir Augusto Gonçalves júnior 
AUTOR 03 Mayanna Holanda Morais 
AUTOR 04 Valéria Guimarães Rodrigues 

AUTOR 05 Divino Cezar dos Santos 
Docente: Thainara Policarpo Mendes 

Resumo: Constantemente somos sujeitos a ataques de bactérias e vírus 
que invadem as células e se multiplicam. Esta invasão pode ser denominada 
de infecção ou processo inflamatório que pode desencadear uma doença. 

Para proteger a saúde tanto humana quanto animal existem as vacinas que 
estimulam e ativam o sistema imunológico a produzir anticorpos. Através 

das vacinas muitas doenças bacterianas podem ser prevenidas, pelo uso de 
imunizações que estimulam a imunidade ativa ou passiva. Neste contexto, 
este trabalho tem como objetivo esclarecer a história da origem das 

vacinas, trazendo uma abordagem direcionada para as vacinas bacterianas, 
destacando as principais vacinas estimulantes da imunidade ativa e a 

principais antitoxinas relacionadas à imunidade passiva. Para a obtenção 
dos resultados foram feitas buscas em bases de dados como Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), 
revistas e livros, obedecendo o período de 1999 a 2021, usando como 
principais palavras-chave de busca “vacinas”, “imunizantes” imunidade 

ativa”, “imunidade passiva”, “vacinas bacterinas”. Os resultados mostraram 
que a imunidade ativa é estimulada através de vacinas, que são compostas 

por polissacarídeos capsulares, exotoxinas proteicas inativadas (toxóides), 
bactérias mortas ou bactérias vivas atenuada, cujo objetivo é estimular o 
sistema imunológico e prevenir futuras infeções. Já a imunidade passiva 

está relacionada às antitoxinas que são a antitoxina tetânica, a antitoxina 
botulínica e a antitoxina diftérica, que tem como principal finalidade 

neutralizar as toxinas liberadas pelas bactérias, com a aplicação de 
anticorpos já formados. 
 

Palavras-chave: Antitoxinas, bactérias, imunizantes, infeção. 
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A FUNÇÃO DA MATEMÁTICA NO ENSINO BÁSICO: A 

AVALIAÇÃO NA VISÃO DE LUCKESI  

 

Ana Patrícia Lima Lôbo 

Rita de Cassia de Mesquita Cardoso 
Lucipaula Martins de Meneses 

Washington Pereira Campos  

 

RESUMO 
A presença do conteúdo matemático está instalada nas práticas 

pessoais e sociais da humanidade desde início de suas vidas, dessa 
forma sua importância é primeiro vivenciada na prática, para depois 

teoricamente se interiorizar como algo concreto e lógico, a evolução 
da ciência matemática, desencadeou conceito que divide opiniões. 

Neste sentido, este artigo objetivou apresentar à função da 
matemática no ensino básico a luz de Luckesi. 

 
Palavras-chave: Matemática; Ensino Básico; Avaliação.  

 

INTRODUÇÃO 

O conhecimento empírico explica de forma absolutamente clara 

a relação do homem com a matemática, considerando o fato que o 

início desta ciência se desencadeou devido às necessidades que a 

sociedade no contexto geral sempre teve para administrar sua 

vivência social e pessoal. Desde então a matemática se materializou 

como conteúdo indispensável para ser ensinado, independente de 

idade, profissão ou condição social, o ensino de matemática oferece 

uma base sólida para o indivíduo, estigando no mesmo sua 

capacidade para a resolução de problemas do seu cotidiano e 

atribuindo para sua vida conhecimentos que auxiliam beneficamente 

seu contexto  social, cultural, político e econômico.         

Mesmo com tal importância, a disciplina da Matemática tem às 

vezes uma conotação negativa que influencia os alunos, alterando 

mesmo o seu percurso escolar. Eles sentem dificuldades na 

aprendizagem da Matemática e muitas vezes são reprovados nesta 

disciplina, ou então, mesmo que aprovados, sentem dificuldades em 

Ensino Progressivo 
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utilizar o conhecimento “adquirido”, em síntese, não conseguem 

efetivamente terem acesso a esse saber de fundamental importância.  

A dificuldade na aprendizagem da Matemática provoca fortes 

sentimentos de aprovação ou de rejeição nos alunos. Alguns alunos, 

devido a um passado de insucessos em Matemática, acreditam que 

não são capazes, o que os levou a construírem baixa autoestima. 

Acreditamos que um importante papel do professor desta ciência é 

ajudar os alunos a gostarem de Matemática e a desenvolverem 

autoestima positiva, e que estudando algumas causas das 

dificuldades na aprendizagem da Matemática consigam melhores 

resultados no ensino desta disciplina. 

Inteirar-se melhor das razões que levam os alunos a 

apresentarem dificuldades na aprendizagem de Matemática e as 

possíveis explicações para este fato, buscando alternativas para 

tornar o estudo desta disciplina mais natural.   

Identificar as causas que levam os alunos a apresentarem 

dificuldades no aprendizado de Matemática, fato que atrapalha o 

processo de ensino e aprendizagem e muitas vezes os próprios 

objetivos dos alunos.  

          Desta forma, é notório que a avaliação seja interpretada como 

um processo que requer um acompanhamento do aprendizado dos 

alunos, buscando examinar os resultados obtidos, enfatizando um 

aprendizado sólido alcançado.    

 

METODOLOGIA  

Foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos 

científicos, livros e revistas eletrônicas, no intuito de compreender  a 

temática abordada e com ênfase na relevância da avaliação da 

aprendizagem. Constataram-se resultados primordiais para 

compreender com mais vigor o conceito do ensino de matemática 

escolar, a visão da avaliação na perspetiva de Luckesi (2005), dando 

notoriedade ao processo educativo voltado para o contexto social do 
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aluno, observando os resultado alcançados, atentando-se ao cuidado 

e acompanhamento que o professor precisa ter durante todo o 

percurso do ensino-aprendizagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

                      A partir da pesquisa do artigo, destaca-se os levantamentos 

dos teóricos que embasaram significamente os levantamentos em 

torno do tema abordado, elevando reflexões e conceitos  acerca da 

avaliação escolar no ensino da matemática.  

                   Para Descartes (1596-1650), o ensino da matemática 

contribui para a construção do conhecimento, reforçando a base 

nacional comum curricular que atribui a inserção da matemática no 

currículo como fator essencial para a construção de seres pensantes e 

reflexivos. Já, Santaló (1996) ressignifica o sentido da matemática ao 

colocá-la como formativa, permitindo que o aluno seja sempre 

lapidado para o aprendizado, e quanta matemática informativa, pois, 

representa e engloba números e dados de diferentes formas, e isso 

facilita a captação e compreensão do aluno, fazendo-o perceber em 

seu cotidiano.  

Na perspectiva de Luckesi (2005), para um desenvolvimento de 

aprendizagem é necessário escolhas assertivas do professor ao 

elaborar uma avaliação para analisar o conteúdo aprendido, mas o 

uso desse processo avaliativo deve exercer o papel de diagnóstico 

para investigar o porquê dos resultados negativos e tratar essa 

dificuldade do aluno, relacionando à  ferramentas inclusivas que 

desperte o entusiasmo em expor o que foi absorvido ou não. 

Portanto, o conceito dos autores diante do tema são compatíveis, 

promovendo o entendimento sobre o ensinar matemática e avaliar, 

no âmbito escolar, e ainda tendência a uma complementação sobre o 

outro, adicionando valores e posicionamentos ao assunto.  
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA  

A presença do conteúdo matemático está instalada nas práticas 

pessoais e sociais da humanidade desde início de suas vidas, dessa 

forma sua importância é primeiro vivenciada na prática, para depois 

teoricamente se interiorizar como algo concreto e lógico, a evolução 

da ciência matemática, desencadeou conceito que divide opiniões, de 

acordo com Nogueira, Pavanello: 

Uma pesquisa sobre quais seriam as razões para que a 

matemática faça parte do currículo escolar levará certamente 

a três categorias de respostas. Para alguns, a função da 

matemática é desenvolver o raciocínio; para outros, a 

matemática precisa ser ensinada e aprendida porque está 

presente na vida cotidiana e, por último, porque ela é 

ferramenta para as demais ciências (NOGUEIRA, 

PAVANELLO, 2006, p, 32.) 

Baseando-se nas ideias de Descartes (1596-1650) a 

matemática serve  como ferramenta para as outras ciências, então é 

possível assegurar que esse conteúdo é matéria singular  para 

complementar os currículos escolares, estando entre as cinco áreas 

de conhecimento que compõe a BNCC, os benefícios da matemática 

são robustos, entre eles estão moldar o indivíduo para se 

profissionalizar nesta ciência, como também alicerçar o estudante 

para atribuir a sua vida conhecimentos gerados pela matemática  no 

tocante ao seu contexto social, cultural, político e econômico, 

atuando ativamente no nosso cotidiano independente da situação ou 

faixa etária de idade. 

O conhecimento matemático é necessário para todos os 

estudantes da Educação Básica, seja pela grande aplicação 

na sociedade contemporânea, seja pelas suas 

potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de 

suas responsabilidades sociais (BRASIL, 2017, p. 265). 
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Diante disto é certa a importância da matemática como área de 

estudo, ficando nitidamente impossível de descrever uma vivência 

desvinculada dessa ciência, a relevância desse ensino se expressa 

como conhecimento poderoso, capaz de proporcionar ao indivíduo 

êxito no contexto formal e informal do seu existir.            

  

MATEMÁTICA ESCOLAR: INFORMAR E FORMAR  

Muito mais importante do que a comunicação é ser 

compreendida e, para ser compreendida, é preciso saber o tipo de 

sociedade e o tipo de cidadão que a quer moldar. A modernidade 

impregnou a sociedade com novas tecnologias, novos espaços de 

interação entre as pessoas foram criados. Além da escola, a casa, as 

empresas e outros espaços sociais também se tornaram espaços 

educativos. As múltiplas oportunidades de participação na vida social 

e de informação cultural são muito mais acessíveis ao homem 

moderno, com informações sobre tudo e para todos os gostos. E no 

palco, duas “irmãs” são colocadas lado a lado, tão próximas e ao 

mesmo tempo tão longe, Informação e Formação. Um não vive sem o 

outro, porém, a informação precede a educação e a escola 

desempenha um papel fundamental nessa relação. 

Pensando dessa forma, referimo-nos a Santaló (1996, p. 15) 

que distingue o que ele chama de matemática formativa - aquelas 

que ajudam a estruturar o pensamento e a racionalizar o raciocínio 

abstrato - da informação - que serve como uma ferramenta para "o 

desempenho cotidiano e para muitos específicos. tarefas de quase 

todas as atividades de trabalho ". Em termos de conteúdo, a 

matemática da informação para todos deve incluir, por exemplo, 

porcentagens, funções e gráficos, interpretando e criando tabelas, 

explorando o raciocínio combinatório e probabilístico, cálculos 

aritméticos, quantidades e medidas, etc., o que é necessariamente 

conteúdo para a compreensão do mundo em que vivemos. O que 

você terá que lidar além deste conteúdo informativo de matemática 
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dependerá das necessidades futuras do aluno e do momento 

histórico. 

Matemática é considerada uma das disciplinas que causa o 

maior percentual de alunos em recuperação e se apresenta de forma 

diligente nas reprovações. Muitos estudos revelam que o problema 

está relacionado a fatores relacionados ao prazer do ensino da 

Matemática, por meio da introdução de jogos pedagógicos e do uso 

de programas de computador nas aulas de geometria e 

trigonometria. Essas medidas têm contribuído para a desmistificação 

de que a matemática é um sete capítulos impossível de aprender. A 

reformulação do ensino da matemática propôs uma série de situações 

de ensino e novas metodologias na relação ensino-aprendizagem. O 

surgimento de novos processos educacionais criou uma série de 

opções, dando ao professor a liberdade de mudar sua linha 

educacional com base em novas teorias certificadas e comprovadas.  

Alguns fatores relacionados ao baixo desempenho dos alunos 

em Matemática podem estar diretamente relacionados a alguns 

problemas, tais como: audição, visão, leitura e escrita. 

 

Problemas de audição 

O aluno não consegue ouvir claramente o que o professor está 

dizendo, levando-o à impossibilidade de aprender os conteúdos 

matemáticos. Procure mencionar em seu planejamento, aulas orais e 

exercícios que sejam ditados com calma. Esta estratégia permite que 

você visualize este aluno que tem um potencial problema de audição. 

 

Problemas relacionados à leitura 

O aparecimento de defeitos no processo de leitura causa má 

qualidade da interpretação, afetando o raciocínio para resolução de 

situações problemáticas. Alguns alunos têm problemas com a leitura 

dinâmica, mas quando uma pessoa lê o problema em voz alta, eles 

são capazes de justificar e buscar as soluções adequadas.  
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Problemas Visuais 

Problemas de acuidade visual são comuns na infância e, quando 

não tratados, podem afetar especificamente o desempenho escolar. 

Se você vir um aluno com deficiência visual aparecendo, tente colocá-

lo mais perto do quadro. Se o problema persistir, procure a 

coordenação e informe o incidente, o que alertará os pais para um 

possível comprometimento da visão, que pode ser verificado em uma 

simples consulta com um oftalmologista. Problemas como esses são 

resolvidos com lentes corretivas ou óculos. 

 

Problemas relacionadas à escritas 

A disgrafia é a mesma procurada na linguagem escrita. 

Crianças com problema de discriminação discriminam para distinguir 

cores e detalhes. Assim, o problema não deve ler as cores que 

escreveu, criando as formas. Aparências com cada aluno detalham 

cada lentidão durante a aplicação, textos desorganizados, cores 

ilegíveis, plataformas irregulares e disponibilidade de diferenças, 

quem quer que seja e diferenciação. Da mesma forma, a divisão para 

alterar o resultado da mesma maneira, o necessário para configurar 

diferenças e soluções relacionadas para resolver o clima. 

Conheça sua classe postando casos individuais e identificando 

problemas desde o início. Nunca exponha um problema individual a 

um aluno, coletivamente. Esta situação pode causar sérios problemas 

relacionados ao ambiente comportamental, procure trabalhar com o 

coordenador pedagógico da sua escola, pois ele possui procedimentos 

adequados para lidar com a situação perante os pais ou responsáveis 

e seus colegas. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR NA VISÃO DE 

LUCKESI 

A avaliação da aprendizagem escolar, a partir da análise de 
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Luckesi (2005), tem dois propósitos, o de ajudar o aluno no seu 

próprio desempenho, partindo do aprendizado, e um meio de dar 

resposta à sociedade pela competência do trabalho educacional 

executado. 

Primeiro, a avaliação da aprendizagem propicia ao aluno 

desenvolver-se, pois, permite que ele assimile sozinho e auxilia-o a 

adaptar-se aos conteúdos mais importantes. 

Segundo, o papel da avaliação é responder às necessidades 

sociais, já a escola é responsável por administrar às regras impostas 

pelo meio social, que é ensinar novas gerações, por isso, deve 

responder às imposições, recebendo dos alunos as demonstrações de 

atos de assimilação e compreensão. 

O autor expõe a avaliação como um recurso que assegura a 

base que sustenta o aluno durante seu percurso em assimilar o 

conteúdo e no processo de formação/ indivíduo parte de uma 

sociedade. Analisando, a avaliação é a melhor escolha diante de uma 

decisão apropriada, visando o desenvolvimento voluntário e o apoio 

externo para o acontecimento desse processo de 

autodesenvolvimento. 

A forma que a escola dispõe os resultados de aprendizagem 

dos alunos é através do “histórico escolar” produzido durante o ano 

estudado, e isso traduz em qual tipo de aluno é para a sociedade e 

que qualidade possui ou não perante ao outro. E por isso, professor e 

aluno precisam apoiar-se entre si, durante o processo de 

aprendizagem. 

Sendo assim, é preciso que a avaliação veja o aluno de forma 

integral, atentando-se ao seu empenho, atitude e vontade, para não 

centralizar somente numa avaliação (prova), mas utilizar de diversos 

recursos e processos didáticos, no intuito mais relevante que é o 

desenvolvimento do ser autônomo e crítico. 

No entanto, equilibrar tanto a avaliação de aprendizagem 

quanto o aluno e o professor resultarão em mudanças para ambas as 
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partes, junto da escola que precisa exercitar o papel de vitrine da 

sociedade. Caminhando de mãos dadas professor-aluno sendo 

parceiros construiu o conhecimento. 

 

Neste contexto, a avaliação de aprendizagem é abordado para 

Luckesi como: 

um ato amoroso, na medida em que inclui o educando no seu 

curso de aprendizagem, cada vez com qualidade satisfatória, 

assim como na medida em que o inclui entre os bens-

sucedidos, devido ao fato de que esse sucesso foi construído 

ao longo do processo ensino-aprendizagem [...] (LUCKESI, 

2005, p. 175). 

 

POR QUE A AVALIAÇÃO PODE NÃO REPRESENTAR UM  

PROCESSO EFICAZ DE ENSINO/APRENDIZAGEM ? 

A avaliação quando é colocada como termômetro para 

estabelecer o resultado final de cada semestre, e por último do ano 

letivo, se tratando do ensino básico, pode não ser um instrumento 

seguro para a apuração do conhecimento do aluno, levando em conta 

que esse tipo de avaliação provoca em alguns estudante, 

desconfortos emocionais que interferem diretamente na sua atuação, 

essa parte de alunos que sofrem ao participar dessa didática, 

dificilmente conseguem registrar tudo que sabem dentro da 

metodologia de avaliação Vasconcellos afirma que   

A prática da avaliação escolar chega a um grau assustador 

de pressão sobre os alunos, levando a distúrbios físicos e 

emocionais: mal-estar, dor de cabeça, “branco”, medo, 

angústia, insônia, ansiedade, decepção, introjeção de 

autoimagem negativa. Uma escola que precisa recorrer à 

pressão da nota logo nas séries iniciais, é certamente, uma 

triste escola e não está educando, é uma escola fracassada 

(Vasconcellos 1995, p. 37).  

CONCLUSÃO 

De acordo com o que foi exposto neste artigo, podemos afirmar 
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através do que apuramos que a matemática é base para as outras 

ciências, e está presente tanto na teoria quanto em nossas práticas 

pessoais, sociais, culturais, política e econômica, o ato do ensino 

matemático se configurar como atuação construtiva e necessária do 

conhecimento formal e informal em todas as faces no ensino básico, 

o ensino de matemática atribui ao currículo educacional um conteúdo 

indispensável para a formação completa de cidadãos com 

pensamentos amplos e funcionais beneficamente, e 

panoramicamente específico no cotidiano de cada indivíduo. 

A realização deste trabalho possibilitou uma reflexão sobre a 

necessidade de uma metodologia mais dinâmica e interativa, uma 

aprendizagem como atividade contínua. Tendo-se a utilização da 

própria prática como objeto de reflexão e de aprimoramento na 

construção de conhecimentos. A Matemática auxilia no processo de 

construção do conhecimento e consequentemente na aprendizagem, 

o que a torna indispensável para o aluno. Sua dinâmica relacionada 

com o dia-a-dia faz com que haja uma exploração maior na 

construção de conceitos que aperfeiçoam o desenvolvimento 

cognitivo do aluno. 

A educação de uma nova escola exige um novo professor, 

alguns professores continuam cobrando memorizações que não fazem 

sentido para o aluno simplesmente decora como no caso do 

algebrista, ou seja, uma aprendizagem mecânica, fazendo destes 

alunos, depósitos de signos sem significados, sem relações 

primordiais com seu contexto. 

Com base na pesquisa foi constatado que a relevância do 

processo de avaliação é essencial no processo educacional, mas a 

forma como é imposta deve ser repensada e reformulada na 

realidade social da escola. E a avaliação não deve ser o único modelo 

de avaliar, o professor precisa selecionar processos que examinem e 

que não rotule, mas que desperte o interesse e estimule o aluno.  
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RESUMO 
O papel que o professor tem no desenvolvimento motor dos 

fundamentos do voleibol é de extrema importância, pois é ele quem 
vai iniciar o aluno no esporte, de forma a moldá-lo, lapidando-o em 

um futuro atleta de alto rendimento. Trata-se de orientar de forma 
coerente e correta desde o início, para que tenha o melhor 

aproveitamento da aprendizagem motora, fazendo com que o aluno 

se desenvolva gradativamente. 
 

Palavras-chave: Voleibol, Professor, Fundamentos, Ensino.  

 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho abordaremos e discorreremos sobre o papel do 

professor diante do ensino motor dos fundamentos do voleibol, que 

nos remete ao quão importante é o papel do profissional de educação 

física enquanto norteador e formador de atletas.  

O objetivo é disseminar o papel do professor diante do Ensino 

Motor dos Fundamentos do Voleibol, assim como, apresentar a 

importância de atividades lúdicas para o trabalho do professor junto 

ao voleibol, discorrer sobre as fases de evolução dos fundamentos 

motores do voleibol. 

A ausência de conhecimento motor, a inexperiência dos 

professores ao trabalhar com crianças, ausência de infraestrutura 

adequada. Como as questões a serem respondidas, como 

desenvolver o trabalho motor usando o voleibol? 

Com a leitura de um grupo acadêmico da área da saúde, sendo 

formado por educadores físicos das faculdades fan padrão. Buscando 

Ensino Progressivo 
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a disseminação social da importância do professor de educação física 

no desenvolvimento motor dos fundamentos do voleibol. 

 

METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho, foi a 

revisão bibliográfica (LAKATOS, 2006), sendo utilizados diversos 

artigos científicos, para a elaboração das hipóteses e discussão dos 

resultados alcançados. Trata-se de um estudo direcionado sobre o 

Papel do Professor Diante do Ensino Motor dos Fundamentos do 

Voleibol. 

A bibliografia utilizada, parte do ano de 2011, para que as 

informações utilizadas na composição e construção do artigo, tenham 

informações mais concretas, coerentes e bem fundamentadas sobre o 

assunto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É sabido que o professor é o profissional indispensável em 

qualquer área, que sem ele nada é desenvolvido, nenhuma 

motivação, questionamento ou instigação é criada, fazendo assim 

com que haja desenvolvimento e aprendizagem. Sendo assim, no 

esporte, mas precisamente no voleibol, ele é o marco inicial de 

qualquer atleta de alto rendimento, é ele quem inicia a aprendizagem 

motora dos fundamentos, preparando, criando, desenvolvendo e 

instigando sempre a melhora e aperfeiçoamento dos fundamentos do 

voleibol. 
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Segundo Lenzi (2011): 

Diversos autores corroboram com diferentes 

metodologias de ensino dos jogos esportivos coletivos, 

entre eles destacamos: Bayer (1994), Oliveira & Paes 

(2004), Greco (1998), Paes (2001), entre muitos 

outros mais. Em todas as metodologias existem falhas 

e acertos, que segundo Greco (1998) a idéia básica 

consiste em não ter uma receita e sim um conjunto de 

alternativas didáticas e metodológicas que combinadas 

na forma de um quebra-cabeça permitam às crianças e 

adolescentes à construção do conhecimento do jogo na 

fase de iniciação ao esporte. Jogar se aprende jogando, 

através de jogos pode-se construir o conhecimento e a 

inteligência motora. 

Como podemos observar, o papel do professor de educação 

física é primordial, instigando o aluno a construir e desenvolver 

habilidades fundamentais, de maneira lúdica e social, trabalhando de 

forma construtiva as habilidades motoras. 

Desta maneira, Teles (2014) nos traz as seguintes afirmações: 

O voleibol é um esporte coletivo que tem o jogo como 

sua principal essência, fator que mesmo social ou 

cultural estimula e motiva as pessoas, mostrando-se 

muito favorecido e propício ao desenvolvimento da sua 

prática. O esporte voleibol enquanto conteúdo escolar 

pode proporcionar a interação social do aluno e fazer 

com que os alunos se sintam mais motivados a 

aprender. Dentre vários esportes escolares o voleibol 

apresenta melhora no relacionamento entre os colegas 

e desenvolve várias capacidades físicas dos praticantes, 

como agilidade, coordenação motora, velocidade, 

tempo e reação. 

Contudo, sabemos que é necessário trabalhar em etapas ou 

fases das aprendizagens, para que haja o melhor desenvolvimento 

motor, analítico, maior absorção de aprendizagem e correção. Lenzi 
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(2014), nos traz as seguintes informações, contemplando as fases, 

não é uma receita de bolo e sim um norteamento de como pode ser 

feito esse acompanhamento de aprendizagem motora para os alunos 

de voleibol: 

Segundo Paes e Oliveira (2004) a etapa de iniciação esportiva é 

um período que abrange desde o momento em que as crianças 

iniciam-se nos esportes até a decisão por praticarem uma 

modalidade. Segundo os mesmos autores a iniciação esportiva é 

dividida em três fases, I, II, III. 

Fica evidente que, para se desenvolver o trabalho motor 

utilizando o voleibol, são necessárias 3 fases a serem seguidas, 

visando o melhor acompanhamento e desenvolvimento do aluno. 

Ainda citando Lenzi (2014) vamos discorrer sobre as 3 fases 

necessárias, para o melhor desenvolvimento das habilidades diante 

do ensino motor dos fundamentos do voleibol. 

 

Fase de Iniciação Esportiva I 

Esta fase corresponde da 1ª a 4ª séries do ensino fundamental, 

atendendo crianças da primeira e da segunda infância, com idades 

entre 7 e 10 anos. O envolvimento destas crianças nas atividades 

desportivas deve ter caráter lúdico, participativo e alegre, a fim de 

oportunizar o ensino das técnicas desportivas, estimulando o 

pensamento tático, Paes & Oliveira (2004). Ainda segundo Müller 

(2009) antes de aprender a jogar voleibol ou qualquer outro esporte, 

a criança deve trabalhar com habilidades motoras e capacidades 

físicas gerais. 
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Nesta fase, visa-se muito o trabalho dos fundamentos motores 

gerais, para que o aluno tenha desenvolvimento completo e gradual, 

trabalhando de forma lúdica os fundamentos e atividades 

desenvolvidas, através de brincadeiras, como Lenzi (2014) nos traz:    

Paes (1989) pontua que, no processo 

evolutivo, essa fase - participação de atividades 

variadas de caráter recreativo - visa à educação do 

movimento, buscando-se o aprimoramento dos 

padrões motores e do ritmo geral por meio das 

atividades lúdicas ou recreativas. Ainda segundo 

Paes & Oliveira (2004) as crianças encontram-se 

favorecidas, aproximadamente entre os 7 e os 10 

anos, em função da plasticidade do sistema 

nervoso central, e as atividades devem ser 

desenvolvidas sob diversos ângulos: complexidade, 

variabilidade, diversidade e continuidade durante 

todo o processo de desenvolvimento. 

Com isso, fica evidente que o professor de educação física tem 

um papel notório no ensino motor dos fundamentos do voleibol, pois 

ele trabalha de forma completa o desenvolvimento do aluno. 

Lenze (2014), nos diz que a educação física escolar tem função 

primordial nesta fase, pois através da mesma se tem um aumento da 

quantidade e das qualidades das atividades, onde o foco é o 

melhoramento das capacidades motoras e físicas, auxiliando no 

aprendizado das demais fases. 

Como pode-se notar, na primeira fase, é muito trabalhado o 

lúdico com os alunos, pois nessa fase, ainda não se tem a atenção 

voltada para a competição, e sim o contato com o esporte, 

desenvolvendo o interesse, preparando para a melhor adaptação e 

gosto pelo esporte. 
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Fase da Iniciação Esportiva II 

   Esta fase é marcada por oportunizar aos jovens o 

aprendizado de várias modalidades esportivas, atendendo as crianças 

e adolescentes da 5ª a 7ª séries do ensino fundamental, com 

aproximadamente de 11 a 13 anos, correspondendo a primeira idade 

puberal (LENZI, 2014).  

Segundo Paes e Oliveira (2004) a importância da diversificação, 

ou seja, da prática de várias modalidades esportivas contribui para 

futuras especializações. Ainda segundo os autores supramencionados, 

a diversificação dos conteúdos de ensino de uma modalidade, 

evitando todavia, a repetição dos mesmos, repetição esta que leva à 

estabilização da aprendizagem, empobrecendo o repertório motor dos 

praticantes. 

Olhando outras literaturas, elas indicam que os iniciantes 

devem participar de jogos e exercícios que partam de outros esportes 

, que auxiliem na melhora de sua base multilateral e no preparo com 

base diversificada para o esporte escolhido, ou seja, nesta fase, é 

proposto para o aluno fazer outras atividades e esportes, para 

melhorar e refinar o desenvolvimento motor. 

Com isso, ainda discorrendo sobre a segunda fase, Lenzi, 2014 

nos traz as seguintes informações: 

Para Weineck (1991), esta fase além de ser ótima para 

aprender, no qual as diferenças em relação à fase anterior são 

graduais e as transições são contínuas, as capacidades coordenativas 

dão base para futuros desempenhos. 

Nesta fase o tempo dedicado ao treinamento segundo Gomes 

(1997) gira em torno de 300 a 600 horas anuais, dos quais apenas 

25 % do tempo é dedicado a conteúdos específicos e 75% aos 

conteúdos da preparação geral. Segundo Paes & Oliveira (2004) 

nesta fase a escola é o melhor local para a aprendizagem, pois são 

inúmeros os motivos no qual crianças e adolescentes procuram o 

desporto, entre eles: encontrar e jogar com outras pessoas da 
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mesma idade, diversão, aprender a jogar, e na escola ainda o 

professor terá o controle da freqüência e da idade dos alunos, 

facilitando as intervenções pedagógicas. 

Dito isto, notamos que a segunda fase é onde começa e ter um 

interesse e direcionamento de que caminho o aluno deve começar a 

trilhar, tudo sobre a tutela do professor, que nessa fase, consegue ter 

controle das atividades e frequência dos alunos, o que facilita 

qualquer intervenção e melhora no desenvolvimento motor dos 

fundamentos do voleibol dos alunos que estão sobre sua tutela.  

 

Fase da Iniciação esportiva III 

Segundo os autores neste momento do processo, esta fase 

corresponde à faixa etária de 13 a 14 anos, às 7ª e 8ª séries do 

ensino fundamental, passando os atletas-alunos pela pubescência, 

nesta fase ocorre o refinamento das habilidades aprendidas até 

então. 

Já nesta fase, o aluno tem o direcionamento para que suas 

habilidades sejam refinadas, tendo treinamentos específicos para 

cada fundamento, para que assim possa ter a melhor mecânica de 

cada movimento e fundamento do voleibol. 

 Desta maneira, fica evidente o papel que o professor tem no 

ensino motor dos fundamentos do voleibol, o qual preconiza o 

acompanhamento da aprendizagem motora ativamente, buscando 

inserir o aluno no meio competitivo de forma lúdica, refinando seus 

fundamentos para que alcance a excelência e se torne um atleta de 

alto nível, lapidando cada movimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com este trabalho, obtivemos maiores esclarecimentos, 

direcionamentos e aprendizagem sobre o papel do professor diante 

do ensino motor dos fundamentos do voleibol, compreendemos que o 

professor tem um papel fundamental no desenvolvimento do atleta 
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de voleibol, trabalhando desde o início os fundamentos, lapidando-os 

através do ensino motor, os quais são indispensáveis na prática do 

esporte. 

O papel do professor de educação física é muito importante 

neste ensino motor dos fundamentos, pois ele norteia e corrige o 

aluno para que o mesmo obtenha a melhor mecânica dos 

fundamentos, buscando sempre extrair o melhor do atleta para que 

ele possa competir em alto nível.  

Com isso, observamos a importância do papel do professor 

mediante ao ensino motor dos fundamentos do voleibol, onde ele 

busca trabalhar a iniciação e aperfeiçoamento de cada fundamento, 

fazendo com que o aluno obtenha o maior grau de aprendizagem 

motora ativa. 
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RESUMO 

O presente estudo objetivou apresentar a problemática que envolve a 
escrita, análise textual e os livros de literatura da Língua Inglesa. 

Para responder o objetivo proposto foi utilizado como método de 
pesquisa descritiva, com a finalidade de analisar as contribuições que 

o livro literário, a leitura e a escrita têm no ensino da Língua Inglesa 
dentro da sala de aula. Os resultados encontrados permitiram 

concluir que, o ensino de Língua Inglesa através da literatura é uma 
ótima forma de aquisição e aprendizagem, trazendo pontos positivos 

para o processo de leitura e escrita na língua. 
 

Palavras-chave: Ensino/aprendizagem, Língua inglesa. 

  

 INTRODUÇÃO 

         O presente tema pretende, através da exposição teórica, não 

apenas conscientizar, mas apresentar a problemática que envolve a 

escrita, análise textual e os livros de literatura da Língua Inglesa. O 

ensino e aprendizagem de língua estrangeira é algo decorrente da 

própria sociedade, que foi evoluindo com o decorrer dos anos, se 

desenvolvendo em várias técnicas de aprendizagem, seja na escrita, 

na leitura ou pelo livro literário da língua inglesa. Estes estão sempre 

em foco principal, pois estão presentes nos ensinos da língua inglesa, 

tanto na oralidade ensinada através da língua a ser aprendida, ou na 

abordagem direta conhecida como abordagem para a leitura. Foram 

vários métodos desenvolvidos ao longo dos anos, que mesmo 

cercados de críticas serviram de estratégias de mudanças de ensino 

na inserção de uma nova língua no contexto educacional e cultural. 
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METODOLOGIA 

  Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi utilizado 

como método de pesquisa descritiva, com a finalidade de analisar as 

contribuições que o livro literário, a leitura e a escrita tem no ensino 

da Língua Inglesa dentro da sala de aula. Analisamos as vantagens 

de utilizar esse material na hora de ensinar outra língua aos alunos, 

fazendo-os estabelecer as semelhanças e diferenças entre culturas 

diferentes da sua. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A escrita da língua inglesa no meio cultural 

         A produção de textos escritos nas aulas de Língua Inglesa, tem 

sido a razão de grande preocupação entre estudiosos, devido a pouca 

existência dessa atividade em sala de aula, tanto na escola pública, 

quanto privada. Apesar de avanços significativos no tratamento do 

texto usando livro didático, ou o ensinamento do professor, revelam 

ainda a discordância entre a prática e as abordagens teóricas que 

fundamentam esse ensino em nosso país. 

Na prática de ensino de Língua Inglesa, o trabalho com textos, 

na maioria das vezes, é utilizado apenas para fins de explicações e de 

fazer um discurso oral de formas e de conteúdos gramaticais. “A 

persistência nesse modelo de ensino foi na contramão, portanto, do 

que se preconiza uma concepção do uso de linguagem como prática 

social” (PONTARA & CRISTÓVÃO, 2017, p. 370). 
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Segundo Dell‟Isola (2009, p. 100), apesar de 

comungarem com recentes abordagem de ensino-

aprendizagem de línguas e terem incluído em seu 

programa  uma diversidade de gêneros discursivos, os 

livros didáticos de língua estrangeira apresentam 

lacunas quando partem para a orientação de aspectos 

multidimensionais dos textos, ou seja, aspectos que 

envolvem língua, cultura, comunicação e consciência 

de linguagens. 

 

Após a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), o estudo sobre os gêneros discursivos, nas últimas décadas, 

vem auxiliando para a efetivação de mudanças progressivas. Estes 

estudos fundamentam as práticas do ensino de línguas em sintonia 

com um ponto de vista de linguagens enquanto prática social, 

compreendendo-se que a linguagem é, portanto, um lugar de vínculo 

entre indivíduos socialmente organizados. 

LIMA (2013, p.106) diz que, “[...] a apropriação de 

uma segunda língua amplia a atuação do cidadão na 

sociedade”. Tal posição indica a evidente necessidade 

de se constituir cidadãos que saibam expressar 

plenamente nessa sociedade multicultural e multi-

letrada, o que não se concretiza com propostas de 

trabalho que explorem conteúdos gramaticais e que 

tornem o texto para o ensino de tais conteúdos. 

 

Assim, portanto, entendemos que é importante que se englobe 

o trabalho com gêneros do discurso, pois não adianta apenas 

colocarmos um número diversificado de gêneros discursivos dentro 

da sala de aula. É fundamental que os alunos se familiarizem com a 

produção da diversidade textual para ser um aprendiz competente 

linguístico-discursivo.  
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Produção e estímulo da escrita 

A primeira etapa é determinar qual tipo de público será 

atingido, o propósito, o ponto de vista e o tempo verbal que será 

empregado no texto. A segunda etapa é explorar o tema/tópico (do 

inglês, “brainstorming”), reunir várias ideias sobre um tema e colocar 

no papel, ou fazer um mapa mental (figura 1). 

 

 

Figura 1: Mind Map 

 

(Fonte: https://www.mindmeister.com) 

 

A terceira etapa é criar o título e refletir o conteúdo do texto, 

fazendo uma pré-escrita (prewriting), um rascunho (drafting) 

verificar e revisar a criação do texto, a gramática., revisão (revising), 

edição (editing), verificar se o texto faz sentido e, por fim, a 

apresentação (presenting). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mindmeister.com/
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Figura 2: drafting 

 

                                            (Fonte: https://www.mindmeister.com) 

Letramento digital na escola 

Teoricamente, nas escolas, um letramento pouco priorizado é o 

digital. Como preconiza Carvalho (2009, p. 84), “o letramento digital 

não se resume somente ao conhecimento tecnológico, mas prioriza o 

uso significativo de recursos digitais em situações diárias de interação 

social”. Segundo Snyder (2009, p. 44), é responsabilidade dos 

educadores “proporcionar aos jovens oportunidades cuidadosamente 

planejadas para que eles aprendam como podem se tornar 

navegadores críticos dentro do novo panorama do letramento em 

tempos digitais”. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), também afirmam 

que é obrigação da escola proporcionar aos alunos, inclusão social e 

digital, pois essa tem o compromisso de intervir e promover a 

socialização de seus alunos. (BRASIL, 1997, p. 34). 

Essas orientações fazem parte da pré-escrita do texto, o 

momento do planejamento, que orienta o aluno para a busca de seu 

objetivo do discurso, e da informação que irá compor o projeto de 

conteúdos em que ele precisará obter para conseguir desenvolver seu 

https://www.mindmeister.com/
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texto. “Assim acreditamos que a escola a escola poderá não somente 

o letramento das práticas sociais de leitura e de escrita, mas também 

as variadas concepções que exigem multiletramentos” (COPE e 

KALANTZIS, 2000, p. 7). 

 

 Leitura e sua importância na língua inglesa. 

É frustrante perceber que a aprendizagem de língua inglesa é 

vista como insignificante pelos educandos, os quais se sentem 

desmotivados mesmo conhecendo o valor desse aprendizado. A 

desmotivação somada à falta de interesse na leitura, até na sua 

língua materna, tem sido razão de apreensão e tem guiado os 

professores de línguas, a reconsiderar a prática e a metodologia 

usada nas aulas de língua inglesa. 

Diante do exposto, construímos as seguintes hipóteses, que é 

por meio da leitura que a educação de um indivíduo se realiza. Por 

meio da leitura, o discente terá a oportunidade de amplificar seus 

conhecimentos em todos os âmbitos de ensino, dentre outros 

assuntos que hoje são tão significantes para um viver melhor. Sendo 

assim, não se deve associá-la apenas às aulas de língua portuguesa, 

de outro modo, ela está imediatamente ligada a todas as áreas da 

educação, e se faz indispensável para que o avanço do indivíduo na 

aprendizagem aconteça. 

Brasil (1998) ressalta a importância da leitura como meio de 

melhorar as necessidades da educação formal do educando, assim 

como busca-se usar a habilidade da leitura em seu próprio contexto 

social. O referido documento também pondera sobre os benefícios 

que a aquisição de leitura em língua estrangeira traz para o 

letramento do aluno. 

O hábito de ler é uma ação imprescindível em qualquer meio, e 

constitui um dos fatores iniciais para aquisição de conhecimento. Ao 

aproximar-se o trabalho com a leitura em língua inglesa, 

necessitamos primeiramente fazer uma reflexão de como é realizada 
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essa abordagem pelos professores e até mesmo pelos livros 

didáticos. 

Como desfecho de muitas pesquisas as quais vêm marcando 

várias falhas ou problemas presentes na prática da leitura na escola. 

Segundo Cristóvão (2009), existem ainda outras falhas neste método 

de abordagem da leitura em língua inglesa, tais como: 

“[...] 1) uma visão falha de compreensão subjacente 

aos materiais; 2) as próprias características dos 

materiais, o tipo de atividade e o tipo de pergunta; 3) 

a ausência de uma perspectiva crítica voltada para a 

construção do conhecimento; 4) a falta de objetivos na 

aula de leitura; o tipo de aula que se privilegia com o 

tipo de material usado; 5) o papel do professor e dos 

alunos em função do material; 6) a questão do nível de 

conhecimento de vocabulário; e 7) a seleção de textos 

e o tipo de avaliação proposta."  

 

Dentro desta visão, Figueiredo (2000) destaca a importância de 

informar nosso aprendiz para sua libertação da alienação. Para tanto, 

é indispensável superarmos a carência da relação entre leitura e 

contexto social com o uso de textos sociais e levando-a uma 

interpretação de texto que revele os aspectos da ideologia, da 

historicidade, que envolvem os textos e o sujeito-leitor. Para 

Cristovão (2009), a leitura provê informações e possivelmente, 

referências de escrita. Contudo, a forma como conduzimos nossas 

atividades com a leitura em sala de aula igualmente tem relação com 

os resultados esperados. 

Desta forma, trabalhar dentro de uma perspectiva de 

letramento crítico é significativo, pois nesta linha de raciocínio o texto 

atribui-se diversos significados e este está interligado ao contexto 

sócio-histórico, desprovido de neutralidade. Para Mattos e Valério 

(2010, p. 146), o letramento crítico 

(...) visa à inclusão do indivíduo no mundo. No 

entanto, para efetivamente fazer parte da sociedade 
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contemporânea globalizada e atuar dentro e sobre ela, 

o aprendiz deve ter acesso às diferentes modalidades e 

dimensões da linguagem da era tecnológica atual. O 

leitor-cidadão que se pretende formar pode circular 

pela linguagem visual, digital, multicultural e crítica, 

cotidianamente (...). (MATTOS; VALÉRIO, 2010, 

p.146). 

 

Por conseguinte, é inevitável fazer uma abordagem crítica da 

leitura, empregando textos atuais e autênticos para que os discentes 

se sintam motivados a lê-los, e continuar fazendo leituras em língua 

inglesa fora do ambiente escolar. A leitura deve ser usada para 

construir o conhecimento, promover a interação, pois quando lemos 

sempre temos um propósito. É por meio da leitura que podemos 

ajudar o aluno para a vida. 

 

A importância do uso dos gêneros textuais como didática 

A utilização do texto literário promove um importante contato 

com o mundo da leitura e, por meio dele, incentivamos o aluno à 

prática de novas descobertas. Os PCNs aconselham o uso de 

diferentes gêneros textuais no ensino aprendizagem de LI, pois “a 

utilização, em sala de aula, de tipos de textos diferentes, além de 

contribuir para o aumento do conhecimento intertextual do aluno, 

pode mostrar claramente que os textos são usados para propósitos 

diferentes na sociedade” (BRASIL, 2001, p. 45). 

Com a finalidade de discorrer sobre a magnitude do uso de 

textos literários, não podemos deixar de falar, primeiramente, sobre 

o uso do texto literário no ensino de língua portuguesa. Hoje em dia 

são trabalhados no ensino da língua portuguesa, vários gêneros 

textuais, investigando os tipos de linguagem que eles garantem e os 

conhecimentos literários das obras e autores.  
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Com intenção de mudar essa realidade, o ensino de literatura 

surge como uma das possibilidades de contribuição para o 

desenvolvimento da prática de leitura como atividade. 

Se nós, enquanto educadores, devemos trabalhar com textos 

literários de forma que consigamos apreender o interesse dos 

educandos, e fazer com que as aulas se tornem mais prazerosas. 

Poderemos perceber e fazer com que os alunos também percebam 

que ensinar não é apenas expor conteúdo, mas também diversificar e 

abrir portas a outros tipos de conhecimentos de mundo. E ainda, 

conforme Collie e Slater (1989), 

“o uso de textos literários em sala de aula de 

língua inglesa oferece ao estudante um arranjo 

incomensurável de possibilidades que podem ser 

exploradas pelo professor visando aumentar a sua 

competência linguística, assim como ampliar o seu 

conhecimento de mundo, construindo uma 

identidade cultural e uma mentalidade 

intercultural, motivando o estudante a interagir 

com outras culturas que interferem na sua relação 

com o mundo.” (apud YAMAKAWA, 2013, p. 179) 

 

Conseguimos compreender que o uso do texto literário de 

língua inglesa, além de modificar as aulas, auxilia com o 

conhecimento do mundo e, nesse segmento, somos capazes de 

confirmar mais um ponto positivo no ensino de literatura de LI por 

meio destes recursos. Desta forma, concordamos com Utzig (et al, 

2014, p. 5) quando o autor diz que não devemos “utilizar o texto tão 

somente como pretexto para mera decodificação e ensino de 

gramática e desvalorizar a importância da literatura para a formação 

de um cidadão crítico e efetivamente leitor dentro da sociedade”. 

Ao concordarmos com a referência acima, conseguimos ver, 

também, que a aplicação do texto literário de LI nas salas de aulas 

deve ser feita de várias maneiras, não nos preocupando apenas com 
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os conhecimentos textuais e gramáticos, mas também com formas de 

ajudar o aluno em outras habilidades, como na melhoria da leitura e 

expansão de seu conhecimento de mundo. Por meio da literatura, o 

professor trabalha também o imaginário do aluno, pois pode levá-lo a 

crer que é possível, por meio do texto literário, conseguir um 

pensamento que é somente seu, e assegura também o surgimento de 

diferentes sentimentos, opiniões, criticidade, dentre muitas outras 

coisas. 

 

A importância do uso do livro literário de língua inglesa 

A utilização de livros literários em sala de aula é de suma 

importância, pois ele, juntamente com o livro didático, é um 

complemento que ajuda a enriquecer e diversificar a maneira de se 

ensinar a língua inglesa. Além da sua contribuição na formação dos 

alunos, o livro literário faz com que eles tenham uma integração  com 

outra cultura diferente da sua, e essa interação se dá através da 

linguagem usada na obra literária.  

Considera o texto literário, para aprendizagem de 

língua inglesa, de grande relevância para alcançar os 

objetivos não só linguísticos, mas também culturais, 

isto é,  os textos literários servem como janelas para 

novos mundos porque contam com estética, entendida 

como um sistema epistemológico que vincula as várias 

formas de compreender o mundo (FESTINO, 2011). 

    

Esse material serve para que os alunos busquem uma 

semelhança ou associação da cultura da história lida com a sua. Os 

livros literários que serão apresentados para os alunos podem ser 

uma obra completa, ou apenas trechos que, na maioria das vezes, 

esses fragmentos são encontrados em livros didáticos, jornais, 

revistas, entre outros.  
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Na hora de apresentar esse material em sala, o professor pode 

estar apresentando tanto na língua oficial quanto traduzindo. Essa 

leitura pode ser só escrita ou uma escrita adaptada acompanhada 

com desenhos, símbolos ou até mesmo de um recurso audiovisual 

como filmes. 

Por isso, é importante que o professor saiba trabalhar esses 

livros literários em sala, apresentando um estilo diferente de leitura. 

Para Collie (2001), “a leitura vai atingir grupos de estudantes 

diferentes,  níveis de linguagem a qual instituição eles pertencem e 

quais as bagagens culturais que trazem”. É importante que ele 

escolha uma obra que vai envolver a maioria dos alunos, provocando 

neles o interesse pela leitura da obra e elementos que a compõem. 

Depois da leitura da obra apresentada, os alunos terão uma 

interação e discussão junto com o professor a respeito da 

interpretação, argumentos e ideias a respeito da leitura feita da obra, 

e todos com um ponto de vista diferente e criativo na hora de usar o 

senso crítico. Portanto, vale ressaltar que essa interpretação não é a 

mesma para duas pessoas, cada um terá uma visão diferente da 

maneira que ele interpretou a história.  

Pois, numa sala de aula há várias classes sociais e 

culturais diferentes. Atualmente  podemos verificar que 

o ensino da língua inglesa nas escolas vem 

apresentando uma quantidade acentuada de atividades 

gramaticais, muitas vezes deixando a  leitura de textos 

literários em segundo plano. Diante de tantos métodos 

existentes, por questões propriamente estruturais, os 

professores são obrigados a cumprirem uma carga 

horária muito fragmentada, o que dificulta a aplicação 

de uma metodologia que engloba a leitura, a 

interpretação e  a releitura de  textos. (NAVES; VIGNA, 

2006). 
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Quando os livros literários são da língua inglesa, o aprendizado 

se torna mais difícil, pois muitas vezes o professor não tem o 

conhecimento ou o interesse de promover aos alunos uma reflexão 

crítica de outra língua que não seja a sua. Muitas vezes nem eles 

mesmos têm a compreensão da cultura da língua que estão 

ensinando. Mas o ensino de outra língua através de livros literários 

deveria ser uma ferramenta a mais que ajudaria os alunos a ter um 

processo de aprendizado mais produtivo, pois a prática da leitura 

pode despertar neles o interesse por aprender uma língua diferente, e 

de ter o conhecimento cultural do país através da leitura.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escola é um espaço no qual professores e alunos estão 

sempre em busca de novos conhecimentos para melhorar sua 

participação dentro da sociedade. Nesta perspectiva, a aquisição de 

uma língua estrangeira é vista como um canal no qual o aluno tenha 

acesso a mais informações.         

Ao final desta análise, e partindo dos pressupostos teóricos e 

dos resultados encontrados, podemos concluir que, o ensino de 

Língua Inglesa através da literatura é uma ótima forma de aquisição 

e aprendizagem, trazendo pontos positivos para o processo de leitura 

e escrita na língua. 
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A IMPORTÂNCIA DA VACINA CONTRA A GRIPE (INFLUENZA) 

PARA O IDOSO NO CONTEXTO ATUAL 
     

                                                      Rosania da Silva Santana 

Sueli Paiva  

 

RESUMO 
Vacinar é introduzir no organismo substâncias próprias dos agentes 

infecciosos que serão reconhecidos como agentes estranhos, gerando 
uma resposta imune específica. O processo imunológico pelo qual se 

desenvolve a proteção conferida pelas vacinas compreende o 
conjunto de mecanismos através dos quais o organismo humano 

reconhece uma substância como estranha, para, em seguida, 
metabolizá-la, neutralizá-la e/ou eliminá-la. Conhecer as 

representações sociais de saúde e imunização para idosos 
vacinados/não vacinados com a gripe e sua importância para a 

saúde. A metodologia que será utilizada para realização do mesmo 
parte de um trabalho de marco bibliográfico de cunho exploratório 

com uma abordagem qualitativa. Este artigo foi organizado a partir 

de uma pesquisa bibliográfica e tivemos suporte teórico de autores 
como Martins (2000), Reis (2015), Rocha (2016), Brasil (2005), 

Lakatos e Marconi (2008), e outros. Um destes desafios prende-se 
com o fato de tanto a incidência como a severidade das doenças 

infecciosas aumentarem com o avançar da idade, sendo estas uma 
das principais causas de mortalidade e morbidade nessa faixa etária. 

Assim, os idosos poderão vir a ter uma continuidade de sua vida 
mesmo sem o apoio da família com princípios que fundamentam os 

direitos humanos e a qualidade de vida. 
  

Palavras-chave: Vacinação; Idoso; Influenza; Importância. 

  

 INTRODUÇÃO 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o número de pessoas maiores de 60 anos, no Brasil, mais do 

que triplicará nas próximas décadas: de 19,6 milhões em 2010, para 

66,5 milhões em 2050. Por isso, é necessário que se garanta uma 

melhor qualidade de vida para essas pessoas, e a vacinação é de 

extrema importância. 

De acordo Martins com (2000) vacinar é introduzir no 

organismo substâncias próprias dos agentes infecciosos que serão 

reconhecidos como agentes estranhos, gerando uma resposta imune 

Ensino Progressivo 
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específica. O processo imunológico pelo qual se desenvolve a 

proteção conferida pelas vacinas compreende o conjunto de 

mecanismos através dos quais o organismo humano reconhece uma 

substância como estranha, para, em seguida, metabolizá-la, 

neutralizá-la e/ou eliminá-la. 

O processo de vacinação torna-se, portanto, fundamental no 

processo de prevenção de doenças em crianças, adolescentes e 

adultos. Cumprir o calendário vacinal, através de políticas públicas 

efetivas e compromisso da população, tem levado a uma diminuição 

e até mesmo erradicação de doenças no mundo (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2017).  

Partindo desse pressuposto surgem essas e várias dúvidas em 

torno das atividades desenvolvidas em relação ao idoso, tanto no 

sentido de sua interação com o meio como o desenvolvimento de 

atividades que levam a ter uma vida melhor, desde a vacinação para 

a preservação de sua saúde Dessa forma, cria novos desafios no 

âmbito da medicina, uma vez que será necessário criar e 

implementar estratégias com objetivo de manter a saúde na velhice. 

Um destes desafios prende-se com o fato de tanto a incidência 

como a severidade das doenças infecciosas aumentarem com o 

avançar da idade, sendo estas uma das principais causas de 

mortalidade e morbidade nessa faixa etária. Assim, os idosos poderão 

vir a ter uma continuidade de sua vida mesmo sem o apoio da família 

com princípios que fundamentam os direitos humanos e a qualidade 

de vida. 

Sabendo que os idosos possuem particularidades fisiológicas 

como o sistema imunológico que é menos eficaz, estes possuem mais 

facilidade de adoecimento, e valendo-se do conhecimento de que o 

processo saúde - doença está intimamente relacionado não só ao 

fator biológico, mas também a diversos fatores como o fator social, 

econômico, emocional e o cultural como os costumes, concepções, 

mitos e crenças, podemos afirmar que a vacinação auxiliaria muito na 
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prevenção de doenças nesta faixa etária, entretanto, fatores citados 

acima podem interferir na adesão à vacinação, principalmente os 

fatores culturais. 

A realização do mesmo parte do objetivo de conhecer as 

representações sociais de saúde e imunização para idosos 

vacinados/não vacinados com a gripe e sua importância para a 

saúde. Além de reconhecer a importância que as vacinas tem na vida 

dos idosos e analisar o impacto que as vacinas existentes atualmente 

têm na prevenção de doenças nos idosos. 

Outro fator dificultante que leva a não adesão dos idosos à 

vacina, é a falta de orientação adequada, por não compreenderem a 

importância desta e os benefícios da mesma, revelando a importância 

de profissionais aptos e com um olhar ampliado no cuidar. Levando 

em conta o valor da vacinação como uma medida preventiva e de 

erradicação de certas doenças e o quanto as pessoas idosas podem 

se beneficiar ao se vacinarem com imunobiológicos. 

Este artigo foi organizado a partir de uma pesquisa bibliográfica 

e tivemos suporte teórico de autores como Martins  (2000), Reis 

(2015), Rocha (2016), Brasil (2005), Lakatos e Marconi (2008), e 

outros. 

Assim, a proteção individual com a vacinação é muito 

importante, pois a vacina traz alguns benefícios como a dispersão de 

enfermidades infecciosas e de alguns surtos, intra e interembientais 

de cuidado à saúde, e também beneficia a comunidade com proteção 

indireta de pessoas que não são imunizadas as prevenindo de certos 

tipos de doenças, havendo também diminuição de gastos na rede 

pública de saúde (SOUZA, 2001). 
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METODOLOGIA 

 A pesquisa caracterizou-se quantos aos meios, inicialmente, 

com um estudo bibliográfico, a partir do levantamento e análise de 

referenciais teóricos que possibilitaram maior abrangência e respaldo 

sobre o assunto.  

Segundo Marconi e Lakatos (2006), a pesquisa bibliográfica 

trata-se do levantamento, seleção e documentação de toda a 

bibliografia já publicada sobre o assunto que está sendo pesquisado, 

sendo que esse levantamento bibliográfico pode ser feito em livros, 

revistas, jornais, boletins, monografias, teses, dissertações, material 

cartográfico, etc., com o objetivo de colocar o pesquisador em 

contato direto com todo material já escrito sobre o tema. Esse tipo de 

estudo permite ao pesquisador conhecer mais sobre o que já se 

estudou, aprofundando o assunto.  

Já a exploratória, seguindo a ideia de GIL (2008), é um tipo de 

pesquisa que tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) 

levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de 

exemplos que estimulem a compreensão. 

Para Minayo (2001), a abordagem qualitativa trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, 

dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. As características da pesquisa 

qualitativa são: objetivação do fenômeno; hierarquização das ações 

de descrever, compreender, explicar; precisão das relações entre o 

global e o local em determinado fenômeno; observância das 

diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao 

caráter interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, 

suas orientações teóricas e seus dados empíricos; busca de 
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resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que 

defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências. 

(MINAYO, 2001). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 O avançar da idade afeta o sistema imunológico e favorece o 

desenvolvimento de enfermidades. A vacinação, embora 

inegavelmente benéfica para imunocomprometidos, ainda é um 

assunto profundo e difícil de ser estudado visto que o universo de 

atingidos é relativamente pequeno e que cada doença tem suas 

particularidades. 

As campanhas de vacinação no Brasil promovidas pelo 

Ministério da Saúde, nos últimos anos, que visam vacinar a população 

para prevenir a infecção respiratória causada pelo vírus influenza, 

ainda enfrentam alguns desafios quanto à adesão dos idosos ao 

Programa de Imunização Antigripal. A influenza é uma doença 

respiratória infecciosa de origem viral, que pode levar a complicações 

graves e ao óbito, especialmente nos grupos de alto risco para as 

complicações da infecção, incluindo os idosos. 

A vacina, substância quimicamente semelhante a um específico 

agente patológico, possui atestados efeitos de proteção devido a 

mesma causar uma resposta imunológica no organismo, que por vez 

produz quantidade suficiente de anticorpos que previnem uma 

próxima infecção do patógeno específico (MARTINS, 2000). 

Diante a vulnerabilidade do grupo senil é imperativa a 

necessidade de engajamento efetivo às campanhas de imunização 

anual, bem como manter o esquema vacinal em dia. Em 

contrapartida ainda se registra uma baixa adesão desse público à 

aplicação da imunização por meio vacinal, o que causa um número 

elevado de internações. 
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A vacinação das pessoas idosas tem como meta diminuir os 

índices da morbimortalidade por doenças infecciosas, 

garantindo bem-estar e promovendo a inclusão social. Assim, 

com o intuito de modificar este perfil epidemiológico, a OMS 

(Organização Mundial da Saúde) adotou o programa 

específico de imunização para os idosos (REIS, 2015, p.59) 

 

Nesse sentido, a vacinação em idosos reduz as internações e o 

risco de morte causados por doenças cardíacas, cerebrovasculares, 

pneumonia ou influenza (infecção viral aguda do sistema 

respiratório). Desde a inserção da vacinação contra a gripe no 

calendário do Ministério da Saúde, observa-se uma importante 

modificação na utilização dos serviços de saúde pela terceira idade e 

no perfil de morbimortalidade (índice de mortos em decorrência de 

uma doença específica dentro de determinado grupo populacional). 

A vacinação é uma das mais importantes ferramentas no 

controle de doenças infecciosas e é a medida mais custo-efetiva na 

prevenção destas. As doenças infecciosas ainda constituem relevante 

causa de mortalidade entre a população e principalmente entre os 

idosos. (ROCHA, 2016). 

Nesse sentido, pode se dizer que, a vacina contra influenza 

constitui-se na principal estratégia de saúde pública para melhorar as 

condições de vida da população idosa, assim como também reduzir o 

número de internações decorrentes do agente do vírus da influenza. 

Em consequência dessas ações, há uma melhora significativa nos 

indicadores da atenção básica. 

Outro fator relevante na resistência à vacinação é a insegurança 

do idoso, demonstrada na presença do medo de “reações” 

decorrentes da vacina. Porém, o MS afirma que não há como a vacina 

provocar gripe, porque ela não contém vírus vivos. É uma vacina em 

que os vírus estão mortos ou atenuados, e, caso realmente ocorra 

algum episódio de gripe, os fatores que poderiam estar acontecendo 

seriam uma resposta imunológica à vacina insuficiente ou 

contaminação com o vírus da gripe anteriormente ao período de 

proteção promovido pela vacina. 
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Estudos confirmam que há uma grande lacuna de conhecimento 

na população idosa sobre a importância da vacina para sua saúde. E 

devido às epidemias anuais de gripe e ao risco de novas pandemias, 

o monitoramento epidemiológico do vírus influenza é de fundamental 

importância. Para Araújo et al. (2007), alguns idosos não têm 

informações o suficiente a respeito da vacina, e mesmo assim eles 

não deixam de participar anualmente das campanhas contra 

influenza, alguns idosos não se vacinam contra a gripe simplesmente 

por temor dos eventos adversos, portanto a atitude favorável a 

respeito da vacinação pode modificar a prática frente a ela, 

instaurando comportamento de autoproteção 

É cientificamente comprovado, pois a vacina é composta por 

diferentes cepas de Myxovirus influenza inativados, fragmentados e 

purificados, com alta imunogenicidade e baixa reatogenicidade e 

confere boa eficácia e tolerabilidade. Nesse sentido, devido às 

epidemias anuais de gripe e ao risco de novas pandemias, o 

monitoramento epidemiológico do vírus influenza é de fundamental 

importância. 

A vacina contra Influenza, tema deste estudo, mostra-se como 

uma das medidas mais eficazes para a prevenção da influenza grave 

e de suas complicações. A Influenza é uma infecção viral aguda que 

afeta o sistema respiratório, e sua transmissão é bastante elevada 

assim como sua distribuição global, com intenção a se espalhar 

facilmente em epidemias sazonais e também podendo causar até 

mesmo em pandemias (BRASIL, 2016). 

Os dados obtidos neste estudo permitem concluir que há 

necessidade de intensificar as estratégias educativas de sensibilização 

e conscientização da importância da vacinação garantindo, 

efetivamente, uma maior abrangência no alcance vacinal contra a 

ameaça desse vírus à saúde pública visando, no futuro bem próximo, 

chegar à redução dos índices de mortalidade em pessoas com o esse 

vírus, através da imunização de aproximadamente 85 % da 
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população idosa contra a influenza. 

Deste modo, é de extrema importância que a população se 

vacine contra a Influenza, pois a negligência e a falta de 

conhecimento de algumas pessoas, principalmente do público alvo 

em relação aos benefícios da vacina contra Influenza tem colaborado 

com grandes internações hospitalares e gastos públicos com 

medicamentos tornando assim um fator preocupante a saúde do 

Brasil. Assim, é importante melhorar as ações educativas nessa área, 

visto que o surgimento de sintomas pós-vacinais do tipo gripe não 

são consequência da vacina contra influenza, como foi exposto 

anteriormente. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A principal estratégia para reduzir a morbimortalidade por 

doenças respiratórias em idosos é a cobertura vacinal contra a 

influenza de, no mínimo, 80% da população-alvo e a manutenção 

desses índices ao longo dos anos. O idoso é o alvo da campanha por 

representar a faixa etária em que há maior índice de internações e 

óbitos decorrentes de complicações advindas da gripe. 

Desta maneira, conclui-se que o conceito dos idosos, em 

relação à vacina contra influenza, está mudando, e que estão 

reconhecendo a importância da prevenção, permitindo alcançar um 

maior número de pessoas vacinadas nas próximas campanhas. 

 Nessa perspectiva, considera-se de fundamental importância 

que os profissionais na área de farmácia, realizem mais estudos nesta 

área no sentido de avaliar o índice de cobertura vacinal e identificar 

os motivos que levam os idosos a aderir ou não à vacinação, visto 

que, preconceitos, inseguranças, desconhecimento sobre a vacina e, 

particularmente a não indicação do imunobiológico, contribuem para 

a perda de oportunidade vacinal da população, que poderia se 

beneficiar com a proteção da vacina. 

Sendo mais que importante, viabilizar o aumento da cobertura 
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vacinal preconizada pelo Ministério da Saúde. Isso proporcionará um 

envelhecimento saudável, tendo em vista a melhoria da qualidade de 

vida resultante dos efeitos positivos da vacina contra influenza. Este 

estudo possibilitou a aproximação com os reais conhecimentos, 

atitudes e práticas dos idosos em relação à vacina contra a gripe e a 

Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Verificando que um 

conhecimento inadequado quanto aos seus verdadeiros objetivos e 

importância dessa estratégia e política pública. Assim, os resultados 

do estudo reforçam a relevância das orientações, nos meios de 

comunicação, sobre a importância da vacinação contra a gripe. 

A relevância dessa pesquisa se torna imprescindível, pois é 

necessário que a meta de imunização contra a Influenza possa 

manter-se ao nível do cumprimento estabelecido pelo Ministério da 

Saúde, a fim de garantir melhores condições de vida saudáveis e 

bem-estar da população, e é nesse contexto, que o enfermeiro é um 

dos sujeitos capacitados a fornecer informações e orientações quanto 

à prevenção e cuidados frente às diversas comorbidades que atingem 

a população. 

Com relação aos benefícios, a vacina influenza confere 

imunidade contra as formas graves da gripe, e sem dúvida nenhuma, 

a ação educativa é a ação mais executada pelo enfermeiro, pois é a 

orientação-informação-conhecimento, que os indivíduos têm uma 

prevenção e manutenção da qualidade de vida seja individual ou 

coletiva, assim as práticas de atenção à saúde devem ser 

compartilhadas para comunidade em relação à doença Influenza e a 

vacinação contra o vírus. 

Dessa forma, é importante ressaltar que a vacina é a melhor 

tecnologia disponível para a prevenção da influenza e suas 

consequências, proporcionando redução da morbidade, diminuição do 

absenteísmo no trabalho e dos gastos com medicamentos para 

tratamento de infecções secundárias. Existem outras formas de 

prevenção chamadas de não farmacológicas, que incluem condutas 
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que visam a reduzir a transmissão da doença por meio de medidas 

como uso de lenços descartáveis ao tossir e espirrar, lavagem 

adequada das mãos e medidas de distanciamento social. 
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RESUMO 

Este trabalho compreende uma análise das avaliações da marcha, 

visando descrever os recursos tecnológicos no tratamento da mesma. 
A pesquisa é fundamentada em estudos de seis artigos científicos e 

sete livros relacionados ao assunto proposto. Verificou-se o contexto 
histórico, a definição da marcha e as biotecnologias que atuam na 

apreciação dos movimentos precisos. Neste define a transcendência 
em o profissional da fisioterapia compreender corretamente a marcha 

humana, no sentido de conseguir traçar e usar recursos tecnológicos 
adequados.  

Palavra-Chave: Marcha humana, Recursos Tecnológicos, Avaliação 
da Marcha. 

 

INTRODUÇÃO 

O ser humano começa a desenvolver a marcha nos primeiros 

anos de vida, e conforme Pellico, Torres e Mora (1995), o padrão 

característico de marcha bípede é adquirida na infância por volta dos 

6 anos, onde o sistema sensório-motor torna-se adaptado a gerar 

automaticamente um conjunto repetitivo de comandos de controle 

motor para permitir uma pessoa caminhar sem esforço consciente. 

Antes dos seis anos as crianças ainda não adquiriram a capacidade de 

ajuste antecipatório, apresentando baixa estabilidade e força 

muscular insuficiente, além de uma dificuldade constante na ativação 

do sistema motor (MALOUIN e RICHARDS, 2000). 

O andar é uma das principais habilidades do indivíduo e, apesar 

de sua complexidade, este se caracteriza por movimentos suaves, 

regulares e repetitivos, com surpreendente eficiência do ponto de 

vista neuro-músculo-esquelético (VAUGHAN et al, 2006). 

Mundermann; Corazza; Andriacchi (2006) indicam que os 

Ensino Progressivo 
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primeiros estudos a registrar e analisar de forma comercial a marcha 

humana foram realizados na década de 1940. Na época foram 

utilizadas técnicas de medições com base em luzes estroboscópicas, 

inserção de pinos e marcadores retro reflexivos, passarelas de vidro e 

eletromiografia (EMG). 

O objetivo deste trabalho é conhecer os recursos tecnológicos 

que são utilizados na avaliação da marcha de pacientes com 

disfunções ortopédicas. 

 

METODOLOGIA 

Foram realizadas buscas nas bases de dados eletrônicas 

SciELO, Google Acadêmico e Portal de Periódicos Capes entre Março e 

Abril de 2021 e, como estratégia, foram utilizadas palavras-chaves 

relacionadas com "Avaliação da Marcha”, “Marcha Humana”, 

“Recursos tecnológicos”, sem restrição de idioma. 

Os critérios de inclusão foram estudos que abordavam sistemas 

e recursos  de avaliação de marcha, estudos publicados entre 2010 e 

2019, foi definido de acordo com a compatibilidade das ideias 

propostas ao tema. Foram excluídos 8 artigos, os critérios de 

exclusão foram artigos com baixo conteúdo específico ao tema, como 

exemplo ao estado de coerência em relação ao objetivo do trabalho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Marcha 

Introdução Histórica 

Já na antiguidade, “grandes homens”, como Aristóteles, Da 

Vinci, Galileu e Borelli demonstraram especial interesse pelo 

fenómeno de movimento do corpo, este último determinou o centro 

de gravidade do corpo (Pinto, 2007). Mais recentemente, Galavani 

verificou no século XVIII que com a contração dos músculos 

produzia-se corrente elétrica e no século XIX os irmãos Weber 
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fizeram observações que determinaram alguns parâmetros 

cinemáticos da marcha. No início do século XX, Scherb definiu o 

padrão da sequência da ação muscular dos membros inferiores. Mais 

recentemente, Inman contribuiu com informações qualitativas e 

quantitativas da cinemática, dinâmica e eletromiografia dinâmica, 

enriquecendo o conhecimento sobre este movimento (GAFANIZ, 

2006). 

  

Avaliação da Marcha 

A marcha é uma atividade complexa que envolve o sistema 

nervoso central e periférico, e todo o sistema músculo-esquelético. É 

uma tarefa funcional que exige interações complexas e coordenação 

entre muitas das principais articulações do corpo, especialmente das 

extremidades inferiores do corpo humano. A análise clínica da marcha 

permite a medição e avaliação da biomecânica da mesma, a avaliação 

mecânica dos membros e do centro de massa, o que facilita a 

identificação de características anormais e a recomendação de 

alternativas de tratamento e reabilitação. Atualmente, os métodos 

para a análise incluem a colocação de marcadores externos sobre o 

paciente e o seu registo vídeo, a monitorização da interação 

paciente/solo (tendo em conta a força de reação do solo) e o registro 

de sinais eletromiográficos (SEM), isto tudo durante o ciclo de 

marcha. Deste modo obtêm-se parâmetros gerais da marcha e faz-se 

a análise cinemática deita a partir da utilização de câmaras de 

imagem que estão ligadas a um computador e que permitem obter e 

analisar os movimentos das articulações nos membros inferiores. 

Com os dados cinemáticos e com a determinação das forças que cada 

pé exerce sobre o solo consegue-se calcular os momentos (WHITTLE, 

1996). 

  

Sistema de Análise da Marcha 

A análise computacional permite perceber melhor a marcha e as 
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dificuldades do paciente pelos desvios significativos que se notam em 

relação à marcha normal. Compreendendo a etiologia dessas 

anormalidades é possível a formulação de um plano de tratamento 

que pode envolver fisioterapia e/ou cirurgia. Este processo é um 

desafio devido à complexidade do movimento, ao envolvimento 

neuromuscular e à variabilidade dos resultados do tratamento, mas 

também por causa da incerteza da ocasião e porque pode haver 

dúvidas na qualidade dos dados da marcha (Davis, 1997). Por 

exemplo, a paralisia cerebral é uma doença em que a análise da 

marcha ajuda bastante sendo mesmo o meio de diagnóstico principal 

(Whittle, 1996). 

Os critérios utilizados para fazer uma análise qualitativa da 

marcha envolvem: a integridade músculo-esquelética, ou seja, a 

integridade dos ossos, das articulações e dos músculos; o controlo 

neurológico, que passa pela recepção e integração de mensagens, 

tais como, localização do corpo no espaço, saber quando e para onde 

mover; equilíbrio, que passa pela capacidade de assumir e manter 

ortostatismo; locomoção, que á a capacidade de iniciar e manter a 

marcha (Pinto, 2007). Há uma sequência de acontecimentos no corpo 

humano que resulta na marcha, primeiro há registo e ação do andar 

através do comando a partir do sistema nervoso central e depois a 

sua transmissão para o sistema nervoso periférico, de seguida há a 

contração dos músculos que desenvolvem tensão e gerando 

momentos e forças sobre as articulações sinoviais, ocorre a regulação 

das forças e momentos nas articulações pelos segmentos 

esqueléticos, e, por fim, os segmentos deslocam-se provocando 

forças de reação do solo (Vaughan, 1999). 

 

CICLO DA MARCHA 

O ciclo da marcha é identificado por dois contatos iniciais 

consecutivos executados pelos membros inferiores. É dividido entre 

fases diferentes, apoio e balanço. A velocidade normal da marcha é 
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de 80m/min, estas fases representam respectivamente 62% e 38% 

do ciclo de marcha. (FILHO et al, 2010) 

A fase de apoio, o período em que os pés se mantêm em 

contato com o solo e pode ser fragmentada em primeiro duplo apoio 

(0% a 12%), apoio simples (12% a 50%), e segundo duplo apoio 

(50% a 62%). A fase de balanço é o período em que o pé está em 

movimento de progressão e sem contato com o solo. É subdividida 

em balanço inicial (62% a 75%) e balanço terminal (85% a 100%). 

(FILHO et al, 2010) 

A cinemática é caracterizada pelo estudo dos movimentos sem 

levar em consideração as forças que os produzem. Durante cada ciclo 

da marcha os joelhos são fletidos duas vezes. A flexão aumenta para 

8 a 9 graus após o contato inicial e em seguida ocorre sua extensão 

durante o apoio até cerca de 40% do ciclo. No terço inicial da fase de 

balanço os joelhos chegam a atingir seu pico de flexão (60 graus). Os 

tornozelos apresentam dois períodos, flexão plantar e dorsiflexão. 

(FILHO et al, 2010) 

 

RECURSOS PARA AVALIAÇÃO DA MARCHA 

A identificação do padrão de marcha pode ser feita por meio de 

equipamento altamente sofisticado, como plataformas de força ou 

sistemas de captação de imagem. Eles permitem uma caracterização 

específica e detalhada dos diversos parâmetros espaciais e temporais 

da marcha. Com isso no mercado da tecnologia os desenvolvimentos 

de instrumentos de avaliação permitem fazer uma descrição 

qualitativa e quantitativa da marcha. (CARDOSO et al, 2014) 

O Dynamic Gait Index (DGI) é um instrumento de avaliação 

funcional da mobilidade que permite a identificação da marcha 

habitual e a marcha em situações de maior exigência, como 

alterações da velocidade ou presença de obstáculos. Existe uma 

versão portuguesa, traduzida por Castro et al. Foram encontrados 

quatro artigos que avaliam a confiabilidade deste instrumento em 
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idosos e em indivíduos com esclerose múltipla, acidente vascular 

cerebral e diversas doenças crônicas; três dos quais apresentam 

confiabilidade excelente, e o outro confiabilidade adequada a 

excelente. Foram também encontrados, em quatro estudos, análise 

da validade de critério, comparando o DGI com o tempo necessário 

para andar seis metros; o TUG, e a velocidade da marcha calculada 

para um percurso de dez metros. Os dados indicam validade 

adequada a excelente. Considerando os pontos de interpretação 

clínica, um estudo indica moderada sensibilidade à mudança; três 

avaliaram a MDCS e em todos eles o valor apresentado é inferior a 

20% da pontuação total, tendo sido considerada aceitável. 

(CARDOSO et al, 2014) 

 A Dynamic Parkinson Gait Scale (DYPAGS) é composta por oito 

itens relevantes para a quantificação objetiva das características da 

marcha em indivíduos com doença de Parkinson. Foi encontrada uma 

pesquisa em que se caracteriza a confiabilidade, validade e a MDCS. 

Os resultados indicam excelente confiabilidade interobservadora, 

excelente consistência interna, validade adequada a excelente e uma 

MDCS aceitável. (CARDOSO et al, 2014) 

 A Functional Ambulation Classification (FAC) categoriza os 

indivíduos de acordo com as habilidades motoras básicas necessárias 

para realizar marcha. Foi identificado um estudo que indica excelente 

confiabilidade teste reteste e interobservador e excelente validade ao 

comparar a FAC com o Rivermead Mobility Index (RMI), a velocidade 

da marcha e o comprimento do passo. Relativamente aos aspectos 

clínicos, a média padronizada foi considerada grande. A versão 

portuguesa parece apresentar confiabilidade teste reteste e 

interobservador excelentes e validade moderada. (CARDOSO et al, 

2014) 

 O Timed Up and Go (TUG) foi originalmente concebido como 

um teste preditor do risco de quedas no idoso frágil; no entanto, é 

amplamente utilizado em indivíduos com doença musculoesquelética 
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e neurológica para caracterização da marcha. Mede, em segundos, o 

tempo necessário para que o sujeito se levanta de uma cadeira 

padrão, percorra uma distância de três metros, volte e se sente. 

Foram encontrados quatro artigos que caracterizaram a sua 

confiabilidade intra-observadora e teste reteste os resultados 

adequados a excelente confiabilidade. Foram identificadas duas 

pesquisas em que se avaliou a validade, comparando o TUG com a 

velocidade da marcha, apresentando, como resultado, validade 

adequada.  

Relativamente aos aspectos de interpretação clínica, foi 

encontrado um estudo que apresenta valores de referência para 

indivíduos com idades entre 60 e 89 anos. O tamanho do efeito é 

pequeno em outra investigação. A MDCS varia entre 2,2 segundos 

num grupo de pacientes com sequelas de poliomielite, e 7,8 

segundos num grupo com acidente vascular cerebral (AVC). 

(CARDOSO et al, 2014) 

O Figure of Eight Walk Test (F8W) permite avaliar a marcha 

numa trajetória curva e reta. O indivíduo descreve a figura de um 

oito desenhado em torno de dois cones separados por 1,5 metros. A 

pontuação é baseada em três itens: i) velocidade, ii) amplitude e iii) 

precisão. Foi encontrado um estudo que demonstrou adequada a 

excelente confiabilidade teste reteste e interobservador. Quanto à 

validade, nesse mesmo trabalho, comparou-se o F8W com a 

velocidade e a GARS indicando uma validade fraca a adequada. 

(CARDOSO et al, 2014) 

 A Functional Gait Assessment (FGA) é uma versão modificada 

da DGI, desenvolvida com o objetivo de melhorar a confiabilidade 

desta. A FAG avalia a estabilidade postural durante a marcha, e a 

marcha, quando da execução de diferentes tarefas. É constituída por 

sete dos oito itens que pertencem à DGI, e três novos itens (“marcha 

com base de sustentação estreita”, “marcha para trás”, “marcha com 

os olhos fechados”). Embora seja uma escala concebida para 
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indivíduos com alterações vestibulares, foi incluída nesta revisão (tal 

como a DGI e 4-DGI) porque é, também, utilizada em idosos e 

sujeitos com doença musculoesquelética e neurológica. Foram 

encontrados quatro estudos que caracterizaram a sua confiabilidade 

como boa e excelente. Em três artigos, avaliou-se a validade de 

critério, comparando a FGA com o TUG e a DGI e com a velocidade 

da marcha; e os resultados indicam validade adequada a excelente. 

Uma destas investigações apresenta ainda dados normativos da 

década dos 40 aos 80 anos. (CARDOSO et al, 2014) 

 A Gait Abnormality Rating Scale (GARS) avalia alterações do 

padrão normal da marcha associadas a maior risco de queda na 

população idosa, tais como, consistência e ritmo do passo, contacto 

do pé com o solo ou amplitude de movimento. Foi encontrado um 

estudo (VanSwearingen et al) em que se caracterizou sua 

confiabilidade indicando adequada confiabilidade intra-observador e 

excelente confiabilidade interobservadora. Nesse mesmo trabalho, 

comparou-se a GARS com o comprimento do passo e a velocidade, e 

os resultados indicam validade adequada. (CARDOSO et al, 2014) 

O Hauser Ambulation Index permite categorizar a marcha tendo 

em conta a independência/ dependência do utente e o tempo 

necessário para percorrer oito metros. É um instrumento genérico, 

pelo que pode ser utilizado em indivíduos com qualquer tipo de 

doença, perturbação ou lesão. Foram identificadas duas referências 

às quais não foi possível aceder. A versão portuguesa parece 

apresentar excelente confiabilidade teste reteste e interobservador e 

excelente validade. (CARDOSO et al, 2014) 

 A Rating Scale for Gait Evaluation in Parkinson 's Disease 

(RSGE-PD) é uma medida específica para avaliar a incapacidade na 

realização da marcha em indivíduos com doença de Parkinson. Foi 

encontrado apenas um estudo que caracterizou a consistência interna 

e a validade de critério como excelentes e este apresenta uma MDCS 

aceitável. (CARDOSO et al, 2014) 
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O teste em L avalia o tempo necessário para realizar um 

percurso em forma de“L” numa distância estandardizada de três por 

sete metros. Surge a partir de uma modificação mais exigente, mas 

prática do TUG. Foi encontrado um estudo no qual se avaliou a 

confiabilidade intra e interobservadora e que indica excelente 

confiabilidade. Nesse trabalho, comparou-se o teste em L com a 

velocidade da marcha num percurso de dois e dez metros e com o 

TUG. Os resultados indicam validade excelente para todas as 

comparações. A MDCS calculada num grupo de 90 indivíduos com 

amputação de membro inferior é de 8,3 segundos. (CARDOSO et al, 

2014) 

A escala Tinetti é composta por duas subescalas: uma para 

avaliar o equilíbrio, e a outra para avaliar a marcha. A subescala da 

marcha é composta por sete itens. Identificou-se apenas um estudo 

cujos resultados indicam excelente confiabilidade intra e 

interobservadora e validade adequada na comparação do teste de 

Tinetti com a velocidade da marcha e com a Unified Parkinson 

Disease Rating Scale em indivíduos com Parkinson. A versão 

portuguesa é de Gomes. (CARDOSO et al, 2014) 

 A velocidade é um parâmetro temporal da marcha é um 

preditor de saúde e vitalidade em idosos, sendo particularmente 

sensível nos indivíduos com limitações funcionais, por exemplo, nos 

sujeitos com AVC. A distância considerada varia nos diversos estudos 

entre 3 e 14 metros. Foram identificados cinco artigos que 

caracterizam a sua confiabilidade, dois dos quais apresentam 

excelente confiabilidade intra-observadora, e os outros excelente 

confiabilidade teste reteste.  

Foram encontrados dois trabalhos, em que se avaliou a 

validade. A velocidade da marcha, quando comparada com a altura, 

idade e força muscular, apresentou uma validade fraca a adequada, 

em comparação com o teste de seis minutos da marcha (teste de 

resistência) (6MWT) revelou validade excelente e validade adequada 
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em relação ao TUG. Relativamente às questões de interpretação 

clínica, foram identificados dois textos que apresentam valores de 

referência por década e sexo. Um deles apresenta dados para 

pessoas com idade de 60 a 89 anos; e outro, para indivíduos na faixa 

etária compreendida entre os 20 e os 79 anos. (PAVAN et al, 2012) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conclui-se que através de pesquisas e busca em artigos 

científicos e livros, pode se compreender como a avaliação da marcha 

é caracterizada e como ocorre a observação através de recursos 

tecnológicos. O profissional deve conhecer as fases corretas da 

marcha, com isso saberá identificar, anomalias, deficiências ou 

patologias que prejudicam a marcha, e  assim conseguirá 

desenvolver um tratamento adequado e um diagnóstico preciso.  

Um princípio da ciência é a necessidade da compreensão de um 

fenômeno normal para o entendimento de um patológico. Entretanto, 

somente nos últimos anos a funcionalidade da marcha vem sendo 

frequentemente analisada por pesquisadores. Instrumentos de 

análise da marcha humana vem sendo cada vez mais utilizados para 

maior precisão no diagnóstico em processos de recuperação, 

deficiências, anomalias ou limitações. Sendo assim analisadas em 

dois tipos, cinética e cinemática. 
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RESUMO 

Este trabalho visa evidenciar através de um levantamento 
bibliográfico as principais informações sobre Eritropoese e 

diferenciação dos eritrócitos. Após a busca de informações obtivemos 

como resultados os aspectos gerais de anemia hemolítica, anemia 
hipocrômica, métodos de diagnóstico e tratamento para cada 

patologia. Dessa forma será possível refletir sobre a importância de 
se submeter aos exames de hematologia para ter um resultado 

seguro e logo em seguida iniciar o tratamento indicado pela equipe 
médica e seguir todas as orientações propostas. Trata-se de uma 

pesquisa, decorrente de consultas em artigos científicos publicados 
em sites acadêmicos, possibilitando uma melhor compreensão, com o 

intuito de aprimorar o conhecimento sobre determinado tema. O 
estudo foi feito por meio de uma revisão bibliográfica, através de 

uma abordagem metodológica referente a coleta de dados 
encontrados em artigos acadêmicos e livros. 

 
Palavras-Chaves: Células; Eritrócitos; Hemácias;  Membrana. 

 

INTRODUÇÃO 

 A Eritropoiese no indivíduo adulto acontece na medula óssea. 

Ocorre um processo para diferenciar os tipos celulares, iniciando 

primeiramente na célula tronco hematopoiética multipotente que 

sofre maturação em progenitores mieloides, proeritroblastos, 

eritroblastos e, finalmente, eritrócitos. Em algumas pessoas adultas, 

o processo de eritropoiese pode envolver a produção de cerca de 2 x 

1011 glóbulos vermelhos (eritrócitos) por dia, ou 2,3 x 106 células por 

segundo, e é regulado por um mecanismo que envolve 

principalmente a hormona eritropoietina conhecida como EPO,  uma 

Ensino Progressivo 
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vez que os eritrócitos são considerados como os transportadores de 

oxigénio no organismo, e portanto,  é vital que a sua produção 

contínua seja fortemente regulada (HODGES, 2007). 

Quando descrevemos sobre a eritropoiese é importante 

ressaltar sobre a relação com o aparecimento de vários  tipos de 

anemias hemolíticas como por exemplo  a doença Falciforme e 

Esferocitose  e  também sobre anemia hipocrômica (BUNN, 2001).  

Existem diferentes tipos de sintomas quando se refere-se  a anemia, 

no entanto a maioria dos pacientes apresentam fadiga, palidez, falta 

de ar, vertigem, tonturas e batimentos cardíacos acelerados. Os 

sintomas podem incluir também fortes dores de cabeça, unhas 

quebradiças e confusão mental. Sendo assim de suma importância se 

submeter aos exames de hematologia indicados pelos profissionais da 

saúde. Dentre eles pode-se citar:  Exame de esfregaço de sangue 

periférico, bilirrubina , e biópsia de medula óssea (BAIN, 2003). 

  Portanto, o  objetivo deste trabalho é abordar a temática sobre 

eritropoese e aspectos gerais da anemia, citando os principais  

sintomas,  métodos de diagnóstico e  tratamento para cada patologia, 

bem como a importância desse conhecimento para os acadêmicos e 

profissionais da área da saúde.  

 

METODOLOGIA 

O método utilizado na construção desse artigo foi  executado 

com uma revisão teórica sobre eritropoese e aspectos gerais de 

anemia, tema este sugerido pelo docente do conteúdo, também 

encontrado em literaturas disponíveis em bases de dados como 

SCIELO, Google acadêmico, e em livros de hematologia, datando o 

ano de 2001 até a atualidade, para uma melhor compreensão do 

tema . Foram utilizadas as seguintes  palavras chaves:  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Eritropoese  

A eritropoiese é o processo de produção e maturação de 

hemácias que ocorre na medula óssea em adultos normais e no baço 

ou fígado em fetos ou pacientes com anemias graves (ZAGO, et al, 

2013). 

      A eritropoetina é a glicoproteína responsável por estimular as 

stem cells a formar mais eritroblastos, prosseguindo o processo de 

maturação por mitose. A produção das hemácias dura cerca de 7 a 8 

dias, tendo como fatores importantes na sua maturação a vitamina 

B12, importante na formação do grupo Heme (que é o que se liga ao 

oxigênio), e o ácido fólico, importante na hematopoiese como um 

todo. Com a ausência de um destes elementos, a célula não é capaz 

de duplicar DNA normalmente e, no processo de mitose, aumenta o 

tamanho do citoplasma com um retardo em sua duplicação, causando 

uma anemia megaloblástica (ZAGO, et al, 2013). 

 

Fases da eritropoiese 

Para facilitar o estudo da produção e maturação dos eritrócitos, sua 

gênese foi dividida em fases que levam em conta algumas 

características específicas. Confira 

https://cadernodefarmacia.blogspot.com/2012/11/eritropoiese.html 

Proeritroblasto é a maior célula eritrocitária, com um núcleo que 

ocupa ⅘ de todo seu espaço e há também a presença de dois 

nucléolos. Rica em ribossomos, possui nenhuma ou pouca 

https://cadernodefarmacia.blogspot.com/2012/11/eritropoiese.html
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hemoglobina sintetizada. Sofre mitose e dá origem a dois 

eritroblastos basófilos. Eritroblasto basófilo com a mitose do 

proeritroblasto, ocorre diminuição do tamanho celular. O tamanho 

ocupado pelo núcleo na célula também diminui e permite-se a 

observação de cromatina distribuída homogeneamente em seu 

núcleo. Há início da síntese de hemoglobina nessa fase 

(BRAUNSTEIN, 2019). 

Eritroblasto policromático e ortocromático - Nessa fase há um 

considerável aumento na produção de hemoglobina na célula, além 

de uma considerável diminuição do núcleo, que passa a compor ¼ de 

seu tamanho original quando passamos para a fase de eritroblasto 

ortocromático. Nesta, observa-se um deslocamento do núcleo celular 

até a periferia da membrana, onde ocorre a extrusão desse. Após 

essa ocorrência, a célula passa a ser um reticulócito  (BRAUNSTEIN, 

2019). 

Reticulócito - Anucleado, contém porções de complexo de Golgi, 

mitocôndrias e ribossomos, porém durante essa fase ocorre a perda 

desses. A célula dessa fase atua como uma resposta do sistema 

eritropoiético a um grave estresse, como anemia aguda ou injeções 

de vitamina B-12, ferro ou eritropoietina  (BRAUNSTEIN, 2019). 

Eritrócito - Célula principal do transporte de gases no corpo humano, 

possui forma discóide e bicôncava, o que facilita a troca gasosa com 

ela. Desprovida de organelas e núcleo, tem como principal proteína 

citoplasmática a hemoglobina, a qual será citada mais a frente. Com 

um ciclo celular de, aproximadamente, 120 dias. 

As principais células que representam as fases de diferenciação do 

eritrócito, com as suas respectivas características básicas  

(BRAUNSTEIN, 2019). 

a) Hemocitoblasto: Apresenta diâmetro superior a 140 μ, com 

citoplasma basofílico. O núcleo celular, que tem cromatina fina e 

delicada, encontra-se bem no centro da célula; o núcleo pode 

apresentar de dois a três nucléolos bem visíveis. Os hemocitoblastos 
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apresentam ribossomos em sua estrutura citoplasmática; estão 

presentes na medula na porcentagem de 0,5 a 1% (DIAS, 2020) 

b) Pró-eritroblasto: Apresenta contorno irregular com proeminências, 

citoplasma basofílico e núcleo com membrana fina e delicada, 

contendo geralmente dois nucléolos, que podem estar muito ou 

pouco visíveis (DIAS, 2020). 

 

Fases de Diferenciação dos Eritrócitos  

Os eritrócitos são discos bicôncavos, com diâmetro de 7 a 8 

micrômetros. Sua membrana plasmática é ao mesmo tempo 

resistente e flexível, o que lhe permite sofrer deformações sem 

rompimentos à medida que se comprimem pelos capilares estreitos 

da rede vascular. São estruturas extremamente especializadas para 

sua função de transporte de oxigênio e dióxido de carbono. Como não 

possuem núcleo na circulação sanguínea, todo o seu espaço interno 

está disponível para o transporte dos gases, sendo também 

desprovidos de mitocôndrias, gerando, desta forma, ATP via 

anaerobiose, ou seja, não consomem qualquer fração do oxigênio que 

transportam (SCHWOEBEL, et al; 2003).  

O processo de sua formação é conhecido como eritropoese, um 

fenômeno no qual ocorrem diversas fases, sendo elas: síntese do 

DNA e mecanismos de transcrição/tradução, síntese de hemoglobina 

com incorporação de átomos de ferro, excisão nuclear e perda de 

organelas para dar como produto final o glóbulo vermelho, com 

reservas energéticas para uma vida média útil e funcional de 120 

dias.Os diferentes estágios de desenvolvimento da linhagem 

eritrocitária são caracterizados por alterações nucleares e 

citoplasmáticas (SCHWOEBEL, et al; 2003). 

 A medula óssea vermelha está envolvida nas seguintes 

atividades: produção, maturação, reserva, amadurecimento, estoque 

e liberação de células. Essas atividades nos permitem compreender 

melhor o processo de formação celular para sua reposição no sangue 
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periférico, podendo também ser aplicada à linhagem mielóide. Desse 

modo, é possível observar na medula óssea nitidamente as três 

etapas fundamentais no desenvolvimento da eritropoese: diminuição 

do tamanho celular, perda da basofilia citoplasmática e picnose 

nuclear, e sua posterior expulsão, ainda na fase de eritroblasto 

ortocromático. À medida que a célula se desenvolve, ela passa por 

todas essas etapas até ser liberada na circulação (MJ K,1990). 

 O reticulócito, célula precursora dos eritrócitos, amadurece 

ainda na medula óssea. Essas células são encontradas no sangue 

periférico na proporção de até 1,5%, sendo de extrema importância 

para a avaliação terapêutica da anemia, pois sinalizam o 

comportamento da medula óssea do paciente ante a terapêutica 

utilizada. Abaixo são descritas as principais células que representam 

as fases de diferenciação do eritrócito, com as suas respectivas 

características básicas.O núcleo celular, que tem cromatina fina e 

delicada, encontra-se bem no centro da célula; o núcleo pode 

apresentar de dois a três nucléolos bem visíveis. Os hemocitoblastos 

apresentam ribossomos em sua estrutura citoplasmática; estão 

presentes na medula na porcentagem de 0,5 a 1% (PA LIEGE A, 

2010). 

 

Eritroblasto Basófilo 

Essas células têm citoplasma basófilo e com cromatina mais 

condensada, sem a presença de nucléolos visíveis. Apresentam uma 

área esbranquiçada, perinuclear, como resultado do início da 

condensação da cromatina (PATEL N, 2004). 

 

Eritroblasto Policromatófilo 

A Célula menor que a sua precursora, possui cromatina mais 

condensada. O citoplasma apresenta cor acinzentada característica, 

em decorrência do início do processo de hemoglobinização da célula 

(SHANGO T, 2001). 
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Eritroblasto Ortocromático 

Apresenta cromatina condensada, sendo que, nessa fase, o 

núcleo se desloca em direção à membrana citoplasmática. As 

contrações e ondulações do citoplasma levam à extrusão do núcleo. O 

citoplasma é acidófilo, por causa da presença da hemoglobina 

(KAPITSA P, 2010). 

 

Eritrócito ou Hemácia 

A perda dos resíduos nucleares e a redução do tamanho dos 

reticulócitos caracterizam os eritrócitos. Em mamíferos, apresentam 

forma de discos bicôncavos anucleados. A coloração vermelha é 

conferida pela hemoglobina, que ocupa um terço do volume da célula. 

A principal característica fisiológica dos eritrócitos é a maleabilidade, 

ou deformabilidade,que facilita a sua passagem pelos capilares. Na 

circulação, essas células são viáveis por um período médio de 120 

dias. Após a perda da maleabilidade, os eritrócitos são retirados da 

circulação e levados para o baço,onde ocorre a hemocaterese é 

importante ressaltar que os eritrócitos podem sofrer alterações 

fisiológicas e morfológicas durante a sua produção. A formação de 

hemácias é denominada eritropoiese  (THOMAS & THOMAS, 2005). 

 

 Este processo é dinâmico e envolve os processos de mitose, 

síntese de DNA e hemoglobina, incorporação do ferro, perda de 

núcleo, organelos e resulta na produção de glóbulo vermelho sem 

núcleo e com reservas energéticas.A medula óssea é o cerne da 

eritropoiese que realiza-se pela diferenciação das células-tronco em 

proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, 

eritroblasto ortocromático e reticulócito (liberado na circulação). Após 

o período de um ou dois dias o reticulócito perde o retículo e torna-se 

um eritrócito  (THOMAS & THOMAS, 2005). 
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Anemia Hemolítica e Doença Relacionada  

A palavra Anemia Hemolítica se originou do grego antigo haemo 

sangue, lysis ruptura, ela é uma anemia que se dá pela ruptura 

anormal das hemácias, ou seja, a hemólise, pode ocorrer hemólise 

intravascular (ocorre nos vasos sanguíneos) e também a 

extravascular. Essa anemia pode ocorrer por diversas causas 

podendo ser agressiva ou não, geralmente essa anomalia se classifica 

em adquirida ou congênita. A anemia adquirida ocorre quando uma 

pessoa não nasce com a anemia, e sim ela é adquirida ao longo da 

vida. Já a congênita ela se dá por meio de hereditariedade, podendo 

ter herdado o traço de familiares (mãe e pai) (BRAUNSTEIN & 

HOPKINS, 2019). 

 

Doença de Falciforme  

A doença falciforme (DF) ou anemia falciforme, é um distúrbio 

hereditário se uma pessoa recebe um gene do pai e outro da mãe 

para produzir a hemoglobina S ela nasce com um par de genes SS e 

assim terá a anemia falciforme, onde é conhecida pela alteração dos 

glóbulos vermelhos (hemácias e eritrócitos), que causam alteração na 

hemoglobina, onde sua morfologia se assemelha a uma „foice‟ ou a 

uma „meia lua‟ nesta doença as células sanguíneas morrem 

precocemente, ocasionando uma escassez de glóbulos vermelhos 

saudáveis, e também têm a membrana alterada onde ela se rompem 

facilmente causando a anemia (JESUS & ARAÚJO, 2013). 

Quando ocorre a alteração da anemia falciforme, as hemácias 

tem sua função comprometida onde não conseguem levar oxigênio 

pelo corpo de modo eficaz, por seu formato, elas tendem a ser mais 

dificuldade em circular pelo corpo, causando obstrução, ocasionando 

problemas como dores intensas, isquemias e anemias crônicas, como 

por exemplo (BRAGA, et, al; 2013). 
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Diagnóstico e Tratamento de Anemia Hemolítica  

  Para diagnosticar a anemia e oferecer algumas dicas do tipo de 

causa é importante fazer um hemograma completo. As partes mais 

importantes de um hemograma completo incluem contagem de 

glóbulos vermelhos (RBC), hemoglobina e hematócrito (HCT). Os 

exames que podem identificar o tipo de anemia hemolítica são a 

Contagem absoluta de reticulócitos, Teste de Coombs direto, Teste de 

Coombs indireto, Teste de Donath-Landsteiner, Aglutinina febril ou 

fria, Hemoglobina livre no soro ou na urina, Hemossiderina na urina, 

Contagem plaquetária, Eletroforese protéica sérica, Haptoglobina 

sérica, LDH sérica, Urina e urobilinogênio fecal. Também pode ajudar 

a diagnosticar a anemia hemolítica um exame que mede a 

longevidade dos glóbulos vermelhos utilizando técnicas de rádio 

marcação (HOFFBRAND, 2008). 

  O tratamento depende do tipo e da causa da anemia hemolítica. 

Em casos de emergência, pode ser necessária transfusão sanguínea. 

Para anemia hemolítica causada por doença autoimune, podem ser 

utilizadas drogas que reprimem o sistema imunológico.Quando os 

glóbulos vermelhos estão sendo destruídos em ritmo acelerado, o 

organismo pode precisar de ácido fólico extra e suplementos de ferro 

para repor o que está sendo perdido (PACKMAN, 2008). 

 

Anemia Hipocrômica     

A anemia hipocrômica é uma anemia onde as hemácias 

circulantes estão diminuídas no seu tamanho normal e têm uma 

coloração mais clara devido à diminuição do ferro na molécula de 

hemoglobina, geralmente isso se deve a falta de nutrientes, como a 

diminuição de ferro na dieta, a falta de absorção de ferro do 

intestino, perda de sangue aguda e crônica, alta demanda na 

utilização do ferro pelo o organismo em determinadas situações, 

como gravidez ou a reposição por conta de uma cirurgia, o ferro é 

muito importante nos processos metabólicos envolvidos na 
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oxigenação tecidual, por esse motivo a causa mais frequente de 

anemia hipocrômica está ligado a essa deficiência de ferro (CASTRO; 

CASTRO, 2018). 

 

Diagnóstico e Tratamento de Anemia Hipocrômica  

 

Um simples exame de sangue já é possível confirmar se o 

paciente está anêmico e se é a carência do ferro a causa. Os exames 

mais apropriados são o  Hemograma que detecta quando a taxa de 

hemoglobina está baixa, e se o formato dos glóbulos vermelhos está 

alterado. Glóbulos vermelhos muito pequenos  e de coloração mais 

descorada  são dados que confirmam ser a deficiência de ferro a 

principal causa. Também tem a Ferritina que avalia as reservas de 

ferro dentro do organismo, que geralmente estão baixas na anemia 

ferropriva (FIGUEIREDO, VICARI, 2006). 

Outros parâmetros como dosagem de ferro e capacidade total 

de ligação do ferro podem se alterar em outras condições clínicas e 

não apenas na anemia ferropriva, devendo ser avaliados com cautela 

para não haver confusão no diagnóstico. Estes parâmetros acima 

citados, quando alterados, muitas vezes exigem exames 

complementares a fim de procurar causas para a carência de ferro. 

Uma boa anamnese alimentar que é uma entrevista sobre os hábitos 

alimentares do paciente, pode confirmar uma alimentação pobre em 

ferro. Quando não parece ser a falta de ferro na alimentação causas 

secundárias devem ser investigadas exigindo exames como a 

endoscopia digestiva Alta, colonoscopia, exame parasitológico de 

fezes, esfregaço da medula óssea ,urina tipo 1, pesquisa de sangue 

oculto nas fezes (OFFBRAND , LEWIS & TUDDENHAM, 2008). 

         O tratamento é repor a necessidade imediata de ferro do 

organismo, por meio da prescrição de doses medicamentosas deste 

nutriente. As doses de sais de ferro podem chegar a 200 ou 300 mg 

tomadas em doses diárias por no mínimo 2 a 3 semanas, variando 
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conforme cada caso e grau de anemia. As causas secundárias como 

má absorção intestinal, perdas sanguíneas crônicas e parasitoses 

intestinais devem ser tratadas conforme cada caso (CASTRO & 

CASTRO, 2018) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por todas essas razões citadas no decorrer do trabalho,  é 

fundamental o conhecimento da eritropoiese e o desenvolvimento das 

ações de formação eritrocitária e a relação da mesma, com o 

surgimento de anemias hemolíticas e  anemias hipocrômicas. A 

avaliação inicial de pacientes com anemia inclui um histórico médico 

abrangente e um exame físico, além de testes de hematologia 

realizados no laboratório. Os sintomas relacionados à anemia 

dependem da idade, força física, grau de anemia e tempo de 

evolução. 

Conclui-se portanto  que é de suma importância a realização de 

exames laboratoriais indicados pela equipe médica,  para se obter 

resultados seguros que comprovem se a anemia se refere ao tipo 

hemolítica ou hipocrômicas  e em seguida  realizar o tratamento 

adequado para garantir uma melhora e bem-estar na vida dos 

pacientes. 
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RESUMO 
Este estudo teve como objetivo analisar a história da geografia 

escolar brasileira desde sua institucionalização no currículo, e da 
intensificação do papel de disseminação da ideologia do nacionalismo 

patriotico, atribuídos pelos os detentores do poder de estado a essa 
disciplina. Realizou-se uma revisão bibliográfica. Os resultados 

apontaram que o ensino da geografia no Brasil sofreu importantes 
transformações desde a sua implantação. 

 

Palavra Chave: Ensino de Geografia, Educação Brasileira e 

Currículo.  

 

INTRODUÇÃO        

        O estudo analisa a história da geografia escolar brasileira desde 

sua institucionalização no currículo, e da intensificação do papel de 

disseminação da ideologia do nacionalismo patriotico, atribuídos pelos 

os detentores do poder de estado a essa disciplina. 

            Lá no passado, a geografia era uma disciplina escolar 

voltando, mas para definir conceito, pois diversos materiais não 

tinham nada haver com aspectos sociais e naturais, o estudo de 

ensino só queria passar o conhecer ou decorar, os nomes de pais 

,rios ,capitais etc. Diante desse cenário o conteúdo não partia do 

pensamento crítico, ou seja, sim técnicas, sem críticas. Hoje a 

geografia é um pensamento geográfico, onde vive o mundo 

Ensino Progressivo 
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globalizado de informações de extrema e fundamental importante, 

que o ensino nos dias atuais é questões naturais até conflitos 

(BARBOSA; ALBUQUERQUE,2013).  

 

METODOLOGIA 

       Para a execução deste artigo, inicialmente foram realizadas 

pesquisas bibliográficas em livros, revistas e artigos, fazendo 

levantamento do respectivo tema, tendo como objetivo a busca de 

mais conhecimento acerca do ensino de Geografia no Brasil através 

de estudos e pesquisas científicas. Sendo uma pesquisa objetiva e de 

abordagem qualitativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Quando a Geografia passou a fazer parte do currículo escolar 

            A geografia surge como disciplina autônoma do currículo 

nacional a partir de 1837, quando o Decreto de 2 de dezembro 

daquele ano, expedido pela Regência Interina, e nesse período criava 

o Imperial Colégio de Pedro II, localizado no Rio de Janeiro. As elites 

brasileiras, exigiam um ensino de maior qualidade em todo território 

do império, não se opuseram em implantar um modelo estrangeiro 

que pudesse servir de eixo para todos os estabelecimentos de ensino, 

públicos e privados. Era essencial criar uma referência frente a 

grande variedade e fragmentação de modelos educacionais e também 

estabelecer um padrão de excelência a ser espelhado. 

          O modelo francês se tornou o ideal de educação, de 

organização escolar, dessa forma era como o direcionador dos 

conteúdos adotados pelas disciplinas. Durante todo período imperial o 

ensino da geografia foi uma transcrição de tudo que surgia na França, 

com ou sem nenhuma aplicação a características do país(CHIZZOTTI, 

1975; CAPEL, 1988).  

         De acordo com Rocha (1996, p. 2) “não só se estudava no 
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Brasil a geografia considerada interessante pelo governo francês para 

ser difundida, como também se faziam os estudos em compêndios 

franceses”. Inúmeras gerações de estudantes brasileiros aprenderam 

geografia exclusivamente pelas publicações (manuais e atlas) 

franceses. Somente nas primeiras décadas do século XX passaríamos 

a nos afastar do velho modelo de Geografia escolar vindo de fora do 

país. A construção curricular no Brasil não se deu sob uma única 

ideologia, mas com influência de tendência, objetivos e  diferentes 

interesses, em especial, o currículo geográfico. 

A década de XX, pode ser considerada como um marco 

de início de profundas transformações na geografia 

escolar brasileira. Em oposição ao modelo 

tradicionalmente ensinado, emerge de forma 

paradigmática a uma nova proposta de ensino para 

esta disciplina, tornada oficial a partir da reforma 

implementada por Luiz Alves/Rocha Vaz(ROCHA, 1996, 

p.3).  
              

Segundo Vesentini (2014) A presença do ensino da geografia na 

matriz curricular do Colégio Pedro II, foi fundamental na medida em 

que, ele seria uma referência na educação para todo o país, pois essa 

disciplina estando no currículo de um colégio tradicional e 

conceituado como o Colégio Pedro II daria visibilidade a ela, embora 

que esse ensino já aparecia em textos literários nas escolas jesuítas e 

posteriormente com a publicação do livro Corografia Brasílica 

(Relação Histórico- Geográfico do Reino do Brazil) pela Imprensa 

Régia em 1817. 

 

A importância do ensino de Geografia para a formação dos 

professores 

          De acordo com Castrogiovanni et al. (1999), a disciplina de 

Geografia não é menos importante que as demais que compõem o 

currículo escolar. A geografia tem como foco o estudo dos aspectos 

físicos, humanos e biológicos da terra, fornece aos alunos um 

conhecimento de mundo, traz uma visão política, econômica, 
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ambiental, social de todo o planeta. Não é algo pequeno se 

considerarmos que o homem está constantemente na busca da 

compreensão dessa realidade.  

      Sendo assim entendemos a importância da matéria de geografia 

para os acadêmicos no curso de pedagogia, pois é necessário que 

desde as séries iniciais o aluno tenha contato com essas vivências 

que a matéria transmite, é no contexto escolar que os alunos irão 

desenvolver hábitos e construir valores para a vida.  

           A Geografia escolar como objeto de estudo, deve levar em 

consideração as representações da vida dos alunos, pois os 

conteúdos vivenciados no cotidiano são aliados do conhecimento 

científico na sala de aula. “Se nossos alunos poderem ter na 

geografia um instrumento útil de leitura de mundo, estaremos 

ajudando a construir não só uma escola como uma sociedade mais 

crítica e indignada contra toda e qualquer miséria humana” 

(CASTROGIOVANNI et al., 1999, p. 18).  

 

Os principais objetivos do ensino da Geografia nos anos 

iniciais 

           A geografia nos anos iniciais do ensino fundamental tem um 

principal papel para construir a partir da alfabetização que se tem  

uma relação com a natureza e a sociedade. Com a escolarização no 

Brasil é questionada e foram criadas novas formas de currículos 

escolares com conteúdos sobre a geografia com necessário 

entendimento. Com isso, o objetivo geral da geografia é conhecer o 

espaço em uma construção geográfica em diferentes lugares e 

tempos como na sociedade, na natureza e também o conceito 

fundamental e o poder de ler para que os homens possam se manter 

no  seu espaço. 

     Observamos que o país foi mudando a sociedade e a paisagem e 

se transformando em interesses e necessidades a partir dessas 

mudanças da educação por novas exigências.De acordo com Callai 
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(2005.p 229) “É preciso  levar as contas  nos avanços da geografia 

como a ciência  e sua história  como disciplinas escolar,tentando 

compreender o que é possível fazer com esse componentes curricular 

nos anos iniciais da escolaridade.” 

          

O ensino da Geografia 

           Segundo Milton Santos (1998) A Trajetória da geografia 

começou com uma  matéria escolar que teve início  no Século XIX. No 

ano de 1837, a geografia começou a ser implantada  na disciplina  

escolar, que era obrigatória  pela primeira vez no Brasil , nisso o fato 

ocorreu no colégio Pedro II ( que era na cidade do Rio de Janeiro). O 

objetivo era de instituir a tal ciência que era como uma capacitação 

política da camada de uma elite brasileira que a geografia pretendia 

inserir aos cargos políticos e nas atividades relacionadas. No ano de 

1900 a geográfica consolidou as Escolas como território brasileiro 

,como principal característica a geografia era a disseminação das 

ideias que podia conhecer os aspectos naturais e regionais com o 

mesmo intuito de poder criar no estudante com sentimentos de 

patriotismo.   

           Há cinco anos atrás, em 1905, foi lançado o maior livro 

chamado compêndio de geografia elementar escrito por (Manuel Said 

ali Ida). Com esse trabalho o principal foco objetivo começou 

abordagem no Brasil de qualquer maneira regionalizada. Com aspecto 

de conhecer as melhores regionais do país. No ano de 1934 a 

geografia começou nas instituições universitárias quando o curso foi 

implantado no Brasil. 

 

A importância e o que mudou no ensino da Geografia 

           A disciplina de Geografia, apesar de sua importância para 

uma melhor interação do ser humano com a natureza e com os 

problemas que o circundam, vem sofrendo com um velho preconceito 

que a classificou como mnemônica e, portanto, chata e sem 
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importância. Desse modo, o professor tem um papel fundamental, 

que é desmistificar o estigma que carrega esta área do 

conhecimento, através de uma mudança no modo como os conteúdos 

programáticos são trabalhados em sala de aula. Nesse sentido fica 

evidente que é fundamental a utilização de novas estratégias 

didático-pedagógicas, de modo a transformar as aulas de Geografia 

em algo significativo, evidenciando a necessidade de renovação e 

inovação no ensino desta disciplina. 

              É importante destacar também as contribuições de Delgado 

de Carvalho para o ensino de geografia, foram fundamentais para a 

estruturação dessa ciência no Brasil, por ser um intelectual formado 

na Europa e nos Estados Unidos, tinha uma visão diferenciada.  

            Ainda segundo Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), 

Delgado de Carvalho produziram importantes obras científicas e 

metodológicas para as ciências sociais, em especial a Metodologia de 

Ensino da Geografia, publicada em 1925.  Essa foi a maior 

contribuição dada à geografia na metade do século XX.  

             E em suas obras  Delgado de Carvalho discute a necessidade 

da geografia se tornar uma ciência, ele fez duras críticas ao ensino 

descritivo e mnemônico, e também a geografia administrativa que 

limitava o estudo as divisões políticas dos países, que segundo o seu 

entendimento era um obstáculo para uma reflexão teórica sobre a 

ciência geográfica. Além disso, ele se revoltou contra o patriotismo 

ideológico difundido pela geografia, pois segundo ele, era somente 

através do conhecimento do país, e pela consciência das forças vivas 

é que se poderia respeitar o valor dos conhecimentos históricos e 

geográficos, assim permitindo a compreensão e explicação da 

formação do país.  

 

Considerações Finais 

Concluímos que, no decorrer do trabalho, o objetivo principal é 

entender a  dinâmica  do  espaço  para o auxílio no  planejamento 
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das  ações  do  homem,  sobre o entendimento das formas de  

relevos, dos  fenômenos  climáticos, das composições sociais, os  

hábitos  humanos  nos  diferentes  lugares são  imprescindíveis  para  

a  manutençao  da  vida  em  sociedade.na  forma  como  a  

geografia  é ensinada  hoje, as principais mudanças no ensino  do  

componente  são o foco no pensamento espacial  e  no raciocínio  

geográfico  como  ferramentas para  uso  da  cidadania . Afinal , o  

que  é o  raciocínio  geográfico significa  entender   o mundo , a vida 

e  o cotidiano, e, também uma ciência que estuda  a  superfície  

terrestre e a distribuição  espacial  de fenômenos , assim como , a 

relação recíproca  entre o homem e o meio ambiente. Sendo uma 

ciência capaz  de abordar  o cotidiano vivenciado  pelos alunos , 

através das noções de lugar, região, paisagem entre outras. 

            O ensino da geografia no Brasil sofreu importantes 

transformações, desde a sua implantação no Colégio Pedro II, quanto 

à criação do curso de licenciatura na Universidade de São Paulo. 

Entretanto, é preciso avançar em muitos aspectos, e um deles é o 

modelo 3931 tradicional de ensinar, que ainda permanece nos dias 

atuais, mas para isso é preciso romper com esse modelo para que 

esse ensino tenha novos significados. É preciso mudar alguns 

conceitos, entre eles está a reflexão sobre qual é o grau de relevância 

que esse ensino tem para o professor e para o aluno, e qual é o papel 

desse ensino na construção da cidadania.  

       E nesse posicionamento  entre a teoria e a prática é fundamental 

para que haja uma intervenção no mundo em que se vive, sabemos 

da necessidade que o ensino ministrado tenha condições de 

oportunizar ao aluno diferentes maneiras de enxergar o mundo, e 

que a busca para solucionar os problemas do cotidiano ou não, seja 

feita de uma forma mais analítica e profunda.  

         Mesmo que a geografia brasileira tenha sido fundada conforme 

o modelo francês, com um cunho patriótico ideológico e descritivo, os 

caminhos que esse ensino vem percorrendo, ao longo do tempo, tem 
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aberto novas possibilidades para mudanças. E nesse processo de 

mudança, a formação continuada do professor tem um papel 

importante na transformação deste ensino, pois ao compartilhar 

diferentes saberes se descobre novas possibilidades de ensinar e 

aprender. 
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RESUMO 

O artigo propõe uma reflexão acerca da conquista da criação do SUS 
a partir da Constituição Federal de 1988. Para tal, parte da 

apresentação de como a área da saúde pública foi tratada durante o 
Regime Militar, de que maneira era a preocupação dos governos 

militares com tal área. Dentro de concessão   que entende o processo 

histórico como uma luta de classes, apresenta a criação do SUS como 
conquista fruto de uma luta que se inicia na década de 60 e perpassa 

todo o período da ditadura. A luta em favor da universalização do 
acesso à saúde se faz presente nesse contexto histórico com o 

objetivo de garantir, segundo os princípios dispostos na Constituição 
de 1988, que a maioria da população exposta à exploração 

implantada pelo capitalismo tenha garantido o seu “direito à saúde “ . 
Assim, objetivando promover uma reflexão crítica  acerca dessa  

questão, o artigo procurou apontar os principais aspectos dessa 
transformação no modelo de saúde no Brasil. A construção do artigo 

se baseou em textos de autores que produziram reflexões acerca da 
questão com o fim de construir um texto que permita o conhecimento 

e a prática da crítica histórica de modo a contribuir para a formação 
do profissional do Serviço Social. Em que pese, a amplitude do tema, 

o resultado da produção do artigo trouxe para a formação acadêmica 

e profissional a possibilidade de se posicionar na luta em defesa do 
SUS, como instrumento de eliminação de desigualdades a partir do 

instante que se percebe a saúde como um direito assegurado ao 
indivíduo.     

 
Palavras Chaves: Formação Acadêmica. Direito Social.  Saúde. SUS. 

Universalização.  
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INTRODUÇÃO 

A importância da existência do SUS - Sistema Único de Saúde 

é algo patente para qualquer cidadão que se proponha a refletir sobre 

a questão da saúde em nosso país. Como produto de história recente  

foi criado  a partir da Constituição Federal Brasileira (CFB/88) de 

1988, o SUS tem como princípio a "universalização do acesso à 

saúde", tornando-se a mesma um direito de todos e dever do Estado. 

É a transformação da saúde vista como um "problema individual" - 

característica do período de ditadura militar - para se tornar um bem 

público. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o maior sistema público de 

saúde do mundo. Proporciona-se acesso gratuito, universal e integral 

a todos, brasileiros ou não, em território nacional, sendo a Lei N. 

8080 (Lei Orgânica da Saúde de 1990) que o contempla. 

Contudo, no contexto histórico anterior à criação do SUS deixa 

bem claro o descaso que havia em relação à saúde como um bem 

público. O Regime Militar impôs à área da saúde cortes de gastos e 

investimentos que se manifestaram no aumento da taxa de 

mortalidade infantil e no aumento de epidemias, onde Filho (1996) 

declara: 

o primeiro efeito do golpe militar sobre o Ministério da 

Saúde foi a redução das verbas destinadas à saúde 
pública. Aumentadas na primeira metade da década de 

60, tais verbas decresceram até o final da ditadura. 
(...) Apesar da pregação oficial de que a saúde 
constituía um 'fator de produtividade, de 

desenvolvimento e de investimento econômico', o 
Ministério da Saúde privilegiava a saúde como 

elemento individual e não como fenômeno coletivo. E 
isso alterou profundamente sua linha de atuação. 

          Nesse sentido, a evolução histórica rumo ao que seria o SUS 

de hoje, faz parte da luta pelos direitos civis e legais que culminaram, 

na década de 80, com a promulgação da C.F.B/88. 

      No entanto, a importância de se reconhecer o SUS como 

instrumento de evolução no que se refere aos direitos sociais nos leva 
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a apresentar as diferenças gritantes que há entre o tipo de 

assistência à saúde vigente no Regime Militar e as transformações 

efetivadas pela implantação do SUS. Ao fazer o estudo sobre essa 

mudança, aspectos como a vinculação das verbas (mesmo com 

orçamento reduzido) direcionadas ao setor privado. Tal 

direcionamento deixa claro que a preocupação é com o problema 

individual (curar o trabalhador doente para ele retornar ao trabalho). 

O modelo em vigência estava vinculado a uma lógica do capital. 

Conforme demonstra Acurcio, F. (s.d.online): 

esta política teve, evidentemente, uma série de efeitos 

e conseqüências institucionais e sociais, entre as quais 
a progressiva predominância de um sistema de atenção 

médica 'de massa' (no sentido de 'massificado') sobre 
uma proposta de medicina social e preventiva [...]; o 
surgimento e o rápido crescimento de um setor 

empresarial de serviços médicos, constituídos por 
proprietários de empresas médicas centradas mais na 

lógica do lucro do que na da saúde ou da cura de sua 
clientela [...]. Assistimos também ao desenvolvimento 

de um ensino médico desvinculado da realidade 
sanitária da população, voltado para a especialização e 
a sofisticação tecnológica e dependente das indústrias 

farmacêuticas e de equipamentos médico-hospitalares. 
Assistimos, finalmente, à consolidação de uma relação 

autoritária, mercantilizada e tecnificada entre médico e 
paciente e entre serviços de saúde e população. 

Tal era o quadro que se apresentava quando do período de 

democratização vindo na década de 80. E que irá culminar com a 

C.F.B/88 e os seus princípios de direito e cidadania, dentre eles o 

disposto no Artigo 196 que preconizava a universalização do acesso à 

saúde por parte da população. 

        Assim, o conhecimento e a reflexão acerca dessa transformação 

tem como objetivo neste trabalho: ampliar a capacidade de discussão 

em defesa do SUS, principalmente em um momento tão grave como 

esse período de pandemia. E auxiliar a construção de bases sólidas, 

tanto no que se refere ao conhecimento histórico, mas também no 

sentido de conscientização da luta que existe entre o capital 

financeiro internacional e o trabalho, aqui representado por milhões 
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de pessoas atingidas pela dificuldade no acesso à saúde de forma 

geral. 

       Para tanto, organizou-se o artigo em uma contextualização 

histórica do período militar e as suas características relativas à saúde, 

caminhando para apresentar o processo de luta e debates presentes 

na sociedade brasileira que irão culminar com a criação e implantação 

do SUS. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia exposta para tal resultado dentro do estudo 

feito está estabelecida em uma visão crítica onde optamos por utilizar 

a técnica exploratória e qualitativa, foi usado teses e artigos 

científicos, de autores como, Francisco de Assis Acurcio (199-?), 

Claudio Bertolli Filho (1996), Rodrigo dos Santos Carvalho (2015), 

entre outros; e sites informativos como a FIOCRUZ. Assim, todas as 

referências e os dados adquiridos foram interpretados em subtemas 

no trabalho para melhor absorção e entendimento do tema - História 

da Saúde no Brasil. A implantação do SUS: Dos Limites à Saúde 

Impostos pelo Regime Autoritário até as Conquistas Efetivadas na 

Constituição de 1988 - Uma Breve Reflexão Histórica. Por fim, 

abordará uma sequência que perpassa os seguintes subtemas, 

assistência à Saúde no período militar, as origens da reforma 

sanitária, o SUS e a Constituição de 88, a saúde conquistando 

direitos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Assistência à saúde no período militar  

        A preocupação com a saúde da população não era prioridade 

nos governos militares. Durante os 21 anos que durou o regime ( 

1964-1985), a área da saúde se caracterizou por investimentos 

baixos e um direcionamento do investimento para o setor privado, 

gerando um enorme crescimento para esse setor. As ações que foram 
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realizadas durante o regime militar não tem como foco a 

universalização do acesso à saúde, não há o entendimento da saúde 

como um direito social. 

     As necessidades de atendimento à saúde estavam alicerçadas 

na premissa de "tratar o trabalhador doente", de modo a que ele se 

restabeleça logo e retorne ao trabalho. Assim, nessa visão, não há 

espaço acerca de saúde preventiva, imperando o modelo da medicina 

curativa-hospitalar.   

       Carvalho (2015. p. 56) assim define o contexto desse período: 

na saúde, foi incentivada a privatização dos serviços 

médicos, através da compra de serviços pela 
Previdência, sob a forma de unidades de serviço. 
Palavras como produtividade, crescimento, 

desburocratização e a descentralização da execução de 
atividades passaram a ganhar centralidade no discurso 

oficial .No período do General Médici, apesar de 
mantida a repressão, alguns dos direitos sociais foram 
ampliados, com a extensão do direito de aposentadoria 

e assistência médica aos trabalhadores rurais, 
empregadas domésticas e a trabalhadores autônomos 

Destacam-se, ainda, no período militar, a criação do 
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

           Nesse contexto, implanta-se uma política de compra de 

serviços médicos junto à rede privada (seja através de hospitais, 

cooperativas médicas ou outras entidades) que prestavam 

atendimento ao trabalhador de carteira assinada, configurando-se a 

preocupação com a produtividade. Quanto menos tempo esse 

trabalhador ficasse afastado do trabalho por conta de doença ou 

enfermidade, melhor para a economia.  Neste contexto direcionada 

para o aumento da exploração da força de trabalho. 

    Os movimentos públicos em direção à saúde (criação do INPS - 

depois INAMPS, criação do PRORURAL - Programa de Assistência ao 

Trabalhador Rural)1, não conseguem esconder a crise que se instaura 

na área da saúde. Mesmo nos momentos do chamado "milagre 
                                           

1
 INPS Instituto Nacional de Previdência Social. INAMPS - Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social. 
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brasileiro" - ocorrido nos primeiros anos da década de setenta, o 

investimento público direcionado para esse setor foi insignificante. 

A situação apresentava quadros de alto índice de mortalidade 

infantil e de surgimento de vários tipos de epidemias (como dengue, 

meningite). A ausência de políticas públicas de saneamento básico, 

moradia e saúde vão afetar profundamente a vida das grandes 

massas de trabalhadores que se dirigem aos grandes centros urbanos 

em virtude do êxodo rural provocado pela expansão capitalista no 

campo (mecanização do campo, expulsão do trabalhador, idealização 

da vida urbana como sendo melhor). 

Nesse sentido, a demanda por serviços de saúde tende a 

aumentar em face da diminuição dos investimentos na área. A saúde 

torna-se um negócio altamente lucrativo em mãos de setores de 

empresários do ramo privado. 

      Podemos afirmar que durante o Regime Militar prevaleceram os 

interesses dos grandes grupos privados através de um modelo 

tecnoassistencial que direcionava-se para a obtenção do lucro em 

favor de uma classe dominante, sem se ocupar com as mazelas que 

assolavam a população.  É importante destacar que nesse modelo, 

toda uma indústria de equipamentos e medicamentos é altamente 

favorecida. 

      Mas assim como o país estava vinculado ao capitalismo 

internacional, a própria crise internacional gerada pelo petróleo - a 

partir de 1973 - também provoca alterações que atingem a área da 

saúde. Segundo Paiva e Teixeira (2014, p.6) tratando desse 

momento atestam que: 

No que concerne diretamente à saúde, o período 

atestou maior articulação no âmbito do MS, que 
ampliou o repasse de verbas para os estados e passou 
a desenvolver projetos verticais direcionados ao 

controle de algumas doenças, como a hanseníase, a 
tuberculose e o câncer . Em 1975, o regime instituído, 

por meio da lei n. 6.229, o Sistema Nacional de Saúde. 
A literatura que analisa esse período identifica na 
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proposição desse sistema de saúde uma iniciativa que 

terminaria por consolidar, no MS e no Ministério da 
Previdência e Assistência Social (MPAS), a separação 

dos campos de atuação da saúde pública e da 
assistência médica previdenciária. Segundo o texto da 
lei, caberia à pasta da Saúde ações de coordenação da 

vigilância epidemiológica em todo o território nacional, 
fiscalização e controle sanitários e outras medidas e 

ações de corte coletivo. Sobre o MPAS, por sua vez, 
recairiam responsabilidades de coordenação dos 
serviços assistenciais, entre outras ações mais voltadas 

para a atenção da saúde individual.  

       Assim, esse início de uma estruturação será importante para 

fomentar os debates e as críticas ao modelo vigente. A necessidade 

de adequar o planejamento e diminuir os gastos do Estado, leva um 

contingente de profissionais médicos que mantêm posições 

inovadoras a ocupar vários cargos na burocracia estatal, que  irão 

compor um grupo identificado com a prestação pelo Estado dos 

serviços de saúde pública. Percebe-se que um movimento em direção 

à mudança está sendo gestado, juntamente com as críticas ao regime 

e aos movimentos pelo retorno à democracia no país. 

 

AS ORIGENS DA REFORMA SANITÁRIA  

Por Reforma Sanitária identificamos todo um conjunto de 

ideias, práticas e reflexões, envolvendo pessoas de vários segmentos, 

que colocavam em questão a forma como a saúde era concebida e 

praticada no país, ao mesmo tempo que propunham medidas que 

transformam essa realidade. 

 O fim do governo Médici e o início do governo Geisel (1974) 

marcam o fim do chamado "milagre econômico" e o início da 

chamada "abertura lenta, gradual e segura". Tal processo de 

abertura, mesmo que bastante tímido, já indicava que várias 

questões antes não discutidas, começam a ter seus defensores e 

promotores de ideias. A questão da saúde é uma das áreas que 

começa a ser palco de maiores debates, dentro e fora do governo.  

Por outro lado, a presença de especialistas que pensavam a 
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assistência à saúde como uma obrigação do Estado ganha corpo na 

sociedade. Com a presença das epidemias e da grande demanda por 

atendimento (que basicamente era restrito aos trabalhadores 

formais), a saúde no país começa a ganhar manchetes na imprensa 

nacional e internacional. 

Ademais, uma das medidas do Governo Geisel para tentar 

contornar a situação de crítica e cobrança por parte da sociedade civil 

foi a elaboração do II Plano Nacional  de Desenvolvimento contendo 

algumas questões sociais. Nesse sentido, a contratação de 

profissionais da saúde para atuar em cargos na esfera estatal vai 

levar uma gama de pesquisadores e pensadores vinculados ao 

movimento de reforma sanitária a participarem das ações 

governamentais. 

       Como movimento social, o movimento pela reforma sanitária 

tinha como pauta a transformação do sistema de saúde no país, com 

uma mudança acerca do conceito saúde/doença para permitir a 

atenção à saúde da população como um todo. Ele é assim 

apresentado pela FIOCRUZ (2009): 

o movimento da Reforma Sanitária nasceu no contexto 
da luta contra a ditadura, no início da década de 1970. 

A expressão foi usada para se referir ao conjunto de 
ideias que se tinha em relação às mudanças e 
transformações necessárias na área da saúde. Essas 

mudanças não abarcavam apenas o sistema, mas todo 
o setor saúde, em busca da melhoria das condições de 

vida da população. 

Grupos de médicos e outros profissionais preocupados com a 

saúde pública desenvolveram teses e integraram discussões políticas. 

Este processo teve como marco institucional a 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, realizada em 1986. Entre os políticos que se 

dedicaram a esta luta está o sanitarista Sergio Arouca.       

É importante destacar que o movimento pela reforma volta-se 

para a preocupação da saúde como uma questão social, enfatizando 

que as políticas existentes favorecem setores empresariais que se 
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beneficiam dos recursos do Estado. O movimento pela democracia e a 

luta por transformações se fortalece, principalmente após o início da 

década de 80. Simpósios, encontros  e outros movimentos discutem e 

debatem a saúde, a educação e as políticas públicas. A nacionalização 

do debate é fruto das primeiras críticas e discussões. As péssimas 

condições de vida e de acesso à saúde por parte da população fazem 

parte desse debate. 

        No entendimento dos participantes desse movimento, a saúde 

vai além das esferas do atendimento em clínicas e hospitais. A crítica 

à preocupação curativa está presente nas ideias do movimento. É 

necessário perceber quais são as condições de vida do indivíduo e se 

as mesmas permitem que ele tenha uma vida saudável. Há uma 

mudança no modelo; saindo da saúde individual para a saúde 

coletiva. Nesse sentido, a adoção da definição de saúde concebida 

pela OMS - Organização Mundial da Saúde - é amplamente adotada: 

saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, 

e não apenas a ausência de uma doença. 

         Participavam desse movimento uma variedade de pessoas: 

médicos, estudantes, cientistas, técnicos de saúde, usuários dos 

serviços de saúde e membros dos partidos de esquerda. O ambiente 

político que indicava o final do regime militar favorecia o debate e a 

formação de projetos que atendessem as necessidades da população 

do país. A culminância de todo esse processo de debates, reflexões e 

reivindicações  acontecem na VIII Conferência Nacional de Saúde 

(1986) quando será definido o fundamento para a criação e 

implantação do que viria ser o SUS (a partir da C.F.B/88). 

         Fruto de participação popular, fruto da luta por melhores 

condições de vida da população, as questões levantadas e apontadas 

pelo Movimento de Reforma Sanitária fazem parte fundamental desse 

processo de transformação na realidade da assistência à saúde em 

nosso país. 
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O SUS E A CONSTITUIÇÃO DE 1988: A SAÚDE CONQUISTANDO 

DIREITOS  

           A criação e implantação do SUS - Sistema Unificado de 

Saúde, ocorre no Brasil como fruto de uma luta dos movimentos 

sociais travada durante e após a Ditadura Militar. Entendido como 

uma conquista da população, sua criação reflete a mudança de 

paradigma com relação à saúde no Brasil: saindo de uma visão 

curativa e hospitalar (que se preocupava apenas com a doença do 

indivíduo - e somente daquele que tinha registro em carteira de 

trabalho), a saúde passa a ser percebida e entendida como um todo e 

um coletivo. Ele representa a materialização de uma nova concepção 

da saúde: ela passa a ser relacionada com a condição de vida da 

população (alimentação, trabalho, nível de educação, meio ambiente 

entre outros). 

            Ele foi criado em 1988 pela Constituição Federal do Brasil, 

que previu em seu artigo n. 196, os princípios norteadores para sua 

implantação. Conforme a determinação contida na referida lei:  

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.(CFB, Título VII, Cap.II, Seção II,) 

         Eis aqui o princípio fundamental da universalização do acesso 

de forma igualitária a toda a população. Direito social relacionado à 

saúde e agora garantido em sua legalidade. A partir desse 

instrumento, foi elaborada a Lei nr. 8080 que implantou, a partir de 

1990, o SUS no Brasil. Ela dispõe acerca de todas as condições para 

promoção, proteção, organização e funcionamento de todos os 

serviços relacionados à saúde em nosso país. 

        A abrangência do SUS vai desde um simples atendimento 

ambulatorial até um complicado transplante de órgãos, atendendo à 

toda a poppulação sem discriminação de qualquer natureza. É visto 
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por especialistas como um sistema altamente democrático ao permitir 

esse acesso universal. Seus princípios podem ser assim definidos: 

- UNIVERSALIZAÇÃO: a saúde é um direito de ciddania  de toda a 

população (não cabendo discriminação de qualquer natureza) e cabe 

ao Estado garantir  o acesso a tal direito; 

- EQUIDADE: significa diminuir as desigualdades. Uma vez que não 

são todos iguais e têm, portanto, necessidades distintas, implica que 

aqueles que têm mais necessidade devem ser alvo de maior 

investimento; ou seja, onde há maior carência deve haver maior 

investimento. 

- INTEGRALIDADE: as pessoas são vistas como um todo e devem 

ser atendidas em todas as suas necessidades. Daí a importância da 

integração das ações e de uma política articulada entre todos os 

setores que compõem a saúde pública. E o que se chama de atuação 

intersetorial que permita atingir o indivíduo em sua totalidade com 

melhor qualidade de vida em todos os aspectos. 

         Evidente e importante ressaltar que as condições reais da 

existência do SUS ainda refletem o descaso com a saúde em nosso 

país. Em que pese os avanços garantidos pelo texto constitucional, a 

luta pela implantação das reformas necessárias para assegurar esse 

direito social se faz presentes e necessárias. Conforme Pontes et al 

(2018, p.38): 

com o SUS, o acesso aos serviços passou a ser 

universal e o tratamento de doenças populacionais 
importantes como a aids, o câncer, entre outras, 

passou a fazer parte do cotidiano dos usuários que 
precisam e que dificilmente teriam acesso a tais 
tratamentos, principalmente os mais onerosos. No 

entanto, é possível identificar que, apesar dos avanços 
ocorridos a partir do novo sistema de saúde, muito 

ainda precisa ser feito e muitas dificuldades ainda são 
encontradas pelos usuários. De forma geral, observam-
se fragilidades relacionadas ao acesso da população às 

ações e aos serviços de saúde do SUS. 

          O sistema está fundamentado em princípios que enfrentam 

uma realidade de desigualdade social, preconceito, discriminação e 
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falta de investimentos direcionados à eliminação das mazelas sofridas 

pela maioria da população. Como tal, há uma necessidade de se 

manter atento à luta que existe em nossa sociedade - capital x 

trabalho - a fim de que se possa avançar rumo às garantias previstas 

pela lei. Assim, Souto e Oliveira ( 2016, p. 9) trazem a questão à 

reflexão: 

Os desafios são complexos, pois trata-se de enfrentar a 

hegemonia da lógica do mercado no campo da saúde, 
sua colonização pelo modelo biomédico de atenção com 

as consequentes desigualdades econômicas, culturais, 
epistemológicas, expressas em situações persistentes 

como os exemplos do subfinanciamento crônico do 
sistema público de saúde e a injustiça tributária na 
transferência de recursos públicos para subsidiar os 

lucros do mercado de planos de saúde. Os dados 
mostram que apesar de o Brasil ter avançado de 4,1% 

em 2000 para 7,9% em 2012, do orçamento nacional 
para a saúde, persistem não só o subfinanciamento, 
como a iniquidade revelada no volume da renúncia 

fiscal em 2006 de R$ 12,5 bilhões equivalentes a 30% 
dos gastos do governo com saúde. 

       A complexidade que envolve a questão da saúde no Brasil 

traduz a importância histórica da implantação do SUS como sistema 

de promoção  e proteção à saúde da população. Seus avanços são 

consideráveis e frutos de todo um processo de luta gestado ainda no 

contexto do Regime Militar. 

               

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A proposta do artigo foi apresentar o significado histórico da 

implantação do SUS em nosso país, partindo da percepção da luta 

travada ainda no período da ditadura militar por grupos da sociedade 

que teciam críticas ao modelo de assistência à saúde ora vigente. 

Com a proposta de mudar a visão acerca da saúde, que privilegiava o 

enriquecimento do setor privado e o atendimento na modalidade 

curativista e hospitalar, o sistema único é uma vitória da população 

de nosso país, estendendo princípios fundamentais para que as 

condições de vida da população sejam transformadas.  
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Fica evidente que a luta pela ampliação do atendimento, sua 

universalização não terminou com a implantação do SUS. Pelo 

contrário, a luta de todos os envolvidos nessa questão social é pela 

defesa de tais princípios diante das políticas neoliberais implantadas 

em nosso país. O capital não se interessa pelo investimento público 

em favor da melhoria de condições de vida da população. 

Entende-se que é extremamente importante compreender 

todo esse processo histórico para que possa contribuir para a luta e o 

debate que envolve a defesa do SUS como instrumento de política 

pública favorável à eliminação das desigualdades sociais. A 

construção de um país transformado passa pela construção de um 

projeto de saúde que atenda a todas as necessidades do indivíduo em 

seu coletivo. 

Concluímos que a luta pela democracia e pela mudança tem se 

fortalecido, principalmente a partir do início dos anos de 1980 por 

meio de conferências e outros movimentos  que discutiram e 

debateram saúde, educação e políticas públicas. A nacionalização do 

debate é fruto das primeiras críticas e discussões. As más condições 

de vida e o acesso das pessoas à saúde fazem parte deste debate. As 

questões de saúde são uma das áreas em que tanto dentro como fora 

do governo começam a ser palco de grandes debates. Uma equipe de 

especialistas que acredita que a assistência médica é uma obrigação 

nacional está se formando na sociedade, Devido à existência de 

epidemias e à grande demanda por atendimento (basicamente 

limitada aos trabalhadores regulares), a saúde do país passou a ser 

notícia na mídia nacional e internacional. 

Enfim, é fundamental em nossa formação como assistentes 

sociais ter a percepção de que estão em jogo os direitos 

fundamentais da sociedade, quando nos referimos ao SUS que 

trabalha os condicionantes de vida.  
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RESUMO 

O presente estudo teve por objetivo conceitualizar o que vem a ser 
didática, discorrer de maneira sucinta sobre algumas dessas práticas, 

tais como: método, planejamento e a avaliação, que tem por 
finalidade contribuir para um processo de construção, organização e 

orientação da aprendizagem escolar, objetiva-se também esclarecer a 
importância da didática na formação do professor. Para a elaboração 

do presente artigo, a coleta de dados deu se através de pesquisas 
bibliográficas, fundamentadas em artigos acadêmicos publicados e 

teve por objetivo conceitualizar o que vem a ser didática, sendo ela o 
principal ramo da pedagogia, onde seu papel é ensinar métodos e 

técnicas de ensino para aperfeiçoar a transmissão de conteúdos, 

transformando teorias em práticas pedagógicas. 
 

Palavras-chave: Avaliação, Ensino, Didática, Formação, 
Planejamento. 

 

INTRODUÇÃO 

A Didática é o principal ramo de estudo da pedagogia onde o 

seu papel é ensinar métodos e técnicas de ensino, para aperfeiçoar a 

transmissão e assimilação de conteúdos, transformando teorias em 

práticas pedagógicas. Ela investiga os fundamentos, as condições, 

bem como os modos de realização desses ensinamentos. O seu papel 

consiste em converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em 

objetivos de ensino, a fim de selecionar conteúdos e métodos em 

função desses objetivos.  

Neste sentido a didática como disciplina, pode ser definida 

como sendo as estratégias adotadas pelos docentes, que 

transformam as teorias em práticas pedagógicas e que tem um papel 

importante na construção do conhecimento, através de métodos, 

planejamentos e avaliações, fazendo com que muitas vezes as 

dificuldades de entendimento que o aluno possa vir a ter em 

Ensino Progressivo 
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determinado conteúdo, quando utilizado uma boa didática, o aluno 

terá uma melhor compreensão dos conceitos repassados e por fim 

uma assimilação melhor do conteúdo proposto.  

O presente estudo teve por objetivo conceitualizar o que vem 

a ser didática, discorrer de maneira sucinta sobre algumas dessas 

práticas, tais como: método, planejamento e a avaliação, que tem 

por finalidade contribuir para um processo de construção, 

organização e orientação da aprendizagem escolar, objetiva-se 

também esclarecer a importância da didática na formação do 

professor. O docente necessita ter pleno domínio das teorias 

científicas e suas técnicas, pois é através desse domínio que ele 

conseguirá analisar, rever e aprimorar suas práticas educativas de 

ensino. 

 

METODOLOGIA 

Uma pesquisa bibliográfica baseia-se na consulta a artigos, 

livros, textos e documentos publicados a respeito de um determinado 

tema, criado ou indicado para fins de estudo e que gerou a 

necessidade de tal levantamento. Segundo Cervo (1983, apud Bellia, 

p. 21) a pesquisa bibliográfica “busca conhecer e analisar as 

contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um 

determinado tema ou problema.”  

Para a elaboração do presente artigo, a coleta de dados deu se 

através de pesquisas bibliográficas, fundamentadas em artigos 

acadêmicos publicados e teve por objetivo conceitualizar o que vem a 

ser didática, sendo ela o principal ramo da pedagogia, onde seu papel 

é ensinar métodos e técnicas de ensino para aperfeiçoar a 

transmissão de conteúdos, transformando teorias em práticas 

pedagógicas.  

Objetiva-se também discorrer de maneira sucinta sobre 

algumas dessas práticas, tais como: método, planejamento e a 

avaliação, que tem por objetivo contribuir para um processo de 
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construção, organização e orientação da aprendizagem, e por fim, 

esclarecer a importância da didática na formação do professor, pois o 

docente necessita ter pleno domínio das teorias científicas e suas 

técnicas de ensino, pois é através desse domínio que ele conseguirá 

analisar, rever e aprimorar suas práticas educativas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo de didática no que diz respeito ao aprendizado, 

está presente em diversas áreas do conhecimento que pesquisam o 

comportamento humano, tais como a Psicologia, Antropologia, 

Sociologia, História e outros. Neste sentido a didática é o conjunto de 

diversas ideias pedagógicas, onde as teorias estão alinhadas às 

práticas pedagógicas, existem várias estratégias que transformam 

essas teorias em práticas, dentre elas estão  o método adotado, um 

planejamento bem elaborado e uma avaliação bem estruturada, são 

instrumentos indissociáveis para uma boa aplicabilidade da didática. 

Libâneo (2004) nos traz o conceito simples, porém objetivo de 

metodologia, ele define como sendo:  

“o caminho para atingir um fim.  Na nossa vida cotidiana 

estamos sempre em busca de novos conceitos, sendo 

necessário um caminho, ou seja, uma organização de ações 

e ideias para atingi-los. O docente ao organizar seu conteúdo 

necessita também estruturar o processo ensino, utilizando-se 

de um conjunto de ações, procedimentos, passos que se 

denomina metodologia de ensino”.( LIBÂNEO, 2004, apud 

TAKASHE, 2011, p.07). 

 

Assim sendo, de acordo com o autor, o método de ensino 

(didático) é o conjunto de procedimentos e lógica, de que se vale o 

professor para levar o aluno a elaborar conhecimentos, a adquirir 

técnicas ou habilidades. É a maneira pela qual o docente utiliza para 

ensinar os seus alunos. Deve ser efetivada através da atividade do 

estudante, fazendo com que este, de maneira geral, seja o agente de 

sua própria aprendizagem e não tão somente um mero receptor de 

dados e normas elaboradas pelo professor. Um exemplo disso é 

método montessoriano, onde alunos de diferentes faixas etárias, 
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trabalham sozinhas com aquilo que elas têm mais interesse e o 

professor apenas observa o aluno e o auxilia, quando  necessário, 

dessa maneira os alunos se desenvolvem de maneira ativa, criando 

assim um senso de responsabilidade pelo próprio aprendizado, 

exercendo também a capacidade de fazer escolhas com mais 

independência e autonomia. 

Métodos de ensino, etimologicamente, método significa 

“caminho para chegar a um fim”. Neste sentido representa a maneira 

de conduzir pensamentos ou ações para que um determinado 

objetivo seja alcançado. Pode-se dizer que método é o planejamento 

geral das ações idealizadas, de acordo com determinado critério, 

visando determinada meta. 

O método de ensino tem por objetivo desenvolver no aluno, 

sua capacidade de análise crítica, de conceituação e 

consequentemente a sua autonomia. 

Atualmente na didática existem variados tipos de 

planejamento de ensino, porém todos têm o mesmo propósito que é 

demonstrar a importância de se planejar, e com isso alcançar os 

resultados que deseja. Deste modo o ato de planejar é o mesmo que 

elaborar um plano, ou seja, idealizar algo, do mesmo jeito que 

planejamos os planos na nossa vida no dia a dia na esfera 

educacional não é diferente pois, para que haja um bom 

funcionamento na rede de ensino é preciso uma boa organização isso 

significa ter um planejamento, Vasconcellos (2000) discorre sobre 

planejamento educacional da seguinte forma; 

O planejamento enquanto construção-transformação de 

representações é uma mediação teórica metodológica para 

ação, que em função de tal mediação passa a ser consciente 

e intencional. Tem por finalidade procurar fazer algo vir à 

tona, fazer acontecer, concretizar, e para isto é necessário 

estabelecer as condições objetivas e subjetivas prevendo o 

desenvolvimento da ação no tempo. Vasconcellos (2000, p. 

79). 

Assim podemos dizer que o planejamento é algo fundamental 

para auxiliar o trabalho do professor e mais ainda irá contribuir para 

https://naveavela.com.br/metodologias-ativas-e-espaco-maker/
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a formação de cidadãos críticos. Iremos tratar de  três tipos  de 

planejamentos eles são  estruturados entre si  

São eles: o plano da escola, o plano de currículo e o plano de aula. O 

plano da escola é um documento mais amplo, que tem orientações 

gerais e é interligado com o projeto político pedagógico da escola e 

com os planos de ensino propriamente ditos, (LIBÂNEO, 1992 diz que 

o plano escolar  "É um processo de racionalização, organização e 

coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a 

problemática do contexto social. 

Já o planejamento curricular diz respeito à previsão dos 

objetivos e tarefas do trabalho do professor para um ano ou 

semestre, é um documento mais elaborado, no qual aparecem 

objetivos específicos, conteúdos e desenvolvimento metodológico, 

desse modo Vasconcellos (1995) comenta o seguinte; 

"[...] processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da 

ação escolar. É uma previsão sistemática e ordenada de toda 

a vida escolar do aluno. Portanto, essa modalidade de 

planejar constitui um instrumento que orienta a ação 

educativa na escola, pois a preocupação é com a proposta 

geral das experiências de aprendizagem que a escola deve 

oferecer ao estudante, através dos diversos componentes 

curriculares." (VASCONCELLOS, 1995, p. 56).  

Por fim o plano de aula que é a organização, previsão do 

desenvolvimento para uma aula ou mais e tem um caráter bastante 

específico, sendo este o "[...] processo de decisão sobre a atuação 

concreta dos professores no cotidiano de seu trabalho pedagógico, 

envolvendo as ações e situações em constante interações entre 

professor e alunos e entre os próprios alunos." (PADILHA, 2001, p. 

33). Diante da importância do planejamento Libâneo (2001) vai dizer 

ainda; 

O plano é um guia de orientação, pois nele são estabelecidas 

as diretrizes e os meios de realização do trabalho docente. 

Como sua função é orientar a prática, partindo das 

exigências da própria prática, ele não pode ser um 

documento rígido e absoluto, pois uma das características do 

processo de ensino é que está sempre em movimento, está 

sempre sofrendo modificações face às condições reais, 

Libâneo (2001, p. 223). 
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Sendo assim, e diante da  relevância desse documento para o 

ensino aprendizagem,  ele não deve ser rígido e nem absoluto, isso 

quer dizer que deve ser flexível podendo ser alterado sempre que 

necessário. É o planejamento escolar que oferece as bases e 

diretrizes para a organização do ensino e do plano de aula, essa 

previsão fará com que tenha resultados satisfatório tanto na 

aprendizagem do aluno quanto no aperfeiçoamento da prática 

pedagógica do docente, ainda Segundo Libâneo (2001); 

O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto 

a previsão das atividades didáticas em termos da sua 

organização e coordenação em face dos objetivos propostos, 

quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo 

de ensino. O planejamento é um meio para se programar as 

ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e 

reflexão intimamente ligado à avaliação, Libâneo (2001, p. 

221). 
 

Portanto a função do planejamento escolar é garantir a 

organização do trabalho do professor, proporcionando ao docente e a 

instituição escolar um ensino adequado sem improviso e sem rotina, 

visa também assegurar a conformidade do trabalho do docente, 

expondo os princípios e as diretrizes da escola, interligando todos os 

objetivos como por exemplo, para que ensinar trata dos conteúdos, o 

que ensinar relacionados aos métodos e enfim técnicas que é como 

ensinar e a avaliação entre outros, então é evidente que é por meio 

de um bom planejamento que terá resultados satisfatório para o 

ensino e aprendizagem. 

Após uma análise sucinta sobre o planejamento dentro da 

didática, iremos  discorrer agora sobre a avaliação escolar, que é 

outro método fundamental existente na didática, pois com ela é 

possível obter resultados eficientes para demonstrar se há 

necessidade de modificação no planejamento, ou seja, se os objetivos 

estão sendo alcançados. 

Dessa forma, será possível observar o entendimento acerca do 

conceito de avaliação escolar. Assim, de acordo com Libâneo(2013) a 

avaliação é entendida como: 
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A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do 

trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de 

ensino e aprendizagem. Por meio dela, os resultados que vão sendo 

obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos 

são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar 

progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções 

necessárias. A avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade do 

trabalho escolar tanto do professor como dos alunos. (...) A 

avaliação, assim, cumpre funções pedagógico- didáticas, de 

diagnóstico e de controle em relação às quais se recorre a 

instrumentos de verificação do rendimento escolar. (LIBÂNEO, 2013, 

p. 216) 

Verifica-se que o conceito de avaliação evoluiu nos últimos 

anos ao se definir a avaliação escolar como um processo de ensino, 

que busca a qualidade e dos resultados, determinando que os 

objetivos que devam ser tomados para a tomada de decisão em 

relação à programação de atividades didáticas plausíveis.  

Com isso, analisa-se que a avaliação pode ser distinguida em 

duas concepções: a primeira é a educacional, que ocorre quando se 

tem uma interpretação ou análise da eficácia e eficiência dos 

programas educacionais. Já a avaliação diagnóstica verifica apenas 

um programa educacional, como o próprio nome diz, faz um 

diagnóstico do sistema que necessita de correção e propõe objetivos 

que fundamentam as decisões sobre estratégias para alcançar a 

finalidade almejada. Portanto, a avaliação também é importante para 

a elucidação do planejamento e, consequentemente, da didática 

educacional. 

Hoje na escola brasileira - pública ou particular, de ensino 

fundamental, médio ou superior - praticamos predominantemente 

exames escolares, em vez de avaliação; todavia, de forma 

inadequada, usamos o termo avaliação para denominar essa prática 

(LUCKESI, 2011, p. 180). 
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A avaliação escolar possui algumas classificações, por 

exemplo, quanto ao processo de ensino, temos: a verificação; a 

qualificação; e a apreciação qualitativa. A primeira é responsável pela 

coleta de dados acerca do aproveitamento dos alunos, realizada por 

meio de provas, exercícios e atividades. A segunda, por sua vez, visa 

à comprovação dos resultados alcançados em relação aos objetivos. E 

a terceira avalia os resultados obtidos, desenvolvendo padrões de 

desempenho. Assim, em relação à função escolar, a avaliação 

classifica-se em: pedagógico-didática; de diagnóstico; e de controle. 

A avaliação pedagógico-didática é a função que faz referência ao 

cumprimento dos objetivos gerais e específicos, comprovando assim, 

os resultados desse processo educacional. E com esses resultados 

prepara os alunos para a vida em sociedade, propiciando a estes 

meios culturais de participação no âmbito social, melhorando a 

responsabilidade de cada um na área intelectual e social. 

A avaliação de diagnóstico é aquela que identifica os 

progressos e as dificuldades que os alunos possuem, destacando 

também o desempenho dos professores, propondo mudanças na 

prática de ensino, para sanar as dificuldades existentes. Ocorrendo 

no início, pois é quando se nota o desenvolvimento do aluno, 

preparando-o para um novo aprendizado. Então a avaliação sendo 

diagnóstica, não é classificatória, ela visa à qualidade do ensino, 

realizando as interferências necessárias quando for o momento 

adequado e por isso é construtivo, fazendo o aluno avançar cada vez 

mais no nível de aprendizagem. 

E para nos elucidar com a definição de avaliação, Sant' Anna 

(1995, p.07) esclarece que: 

A avaliação escolar é o termômetro que permite confirmar o 

estado em que se encontram os elementos envolvidos no 

contexto. Ela tem um papel altamente significativo na 

educação, tanto que nos arriscamos a dizer que a avaliação é 

a alma do processo educacional. 

Com as definições acima relacionadas podemos ver que a 

avaliação é um elemento imprescindível no processo educativo, já 
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que ela mostra o nível de aprendizado e desempenho que os alunos 

atingem, é um ato do fazer pedagógico, porém não deve ser usado 

somente para avaliar os alunos e sim para indicar ao professor 

parâmetros para qualificar o seu trabalho, o que está dando certo ou 

errado e melhorar as práticas pedagógicas, o que remete ao 

planejamento, a fim de estimular seus educandos no processo 

educativo de ensino e aprendizagem.  

Hoje nas escolas a avaliação é feita através de trabalhos e 

provas que por sua vez vão determinar a classificação do estudante, 

se está aprovado ou reprovado. Para se formar cidadãos atuantes na 

sociedade é necessário que o educador passe a ter uma nova 

perspectiva sobre o ato de avaliar, que adquira uma postura 

comprometida não só com o pedagógico, mas com o social, que se 

preocupe com a educação e perceba que a avaliação deve ser 

conjunta em parceria com o aluno em um processo de 

acompanhamento. 

Muitas são as características da avaliação, no entanto, as 

principais são: 

❖ Reflete a unidade objetivos-conteúdos-métodos;  

❖ Possibilita a revisão do plano de ensino;  

❖ Ajuda a desenvolver capacidades e habilidades;  

❖ Voltar-se para a atividade dos alunos;  

❖ Ser objetiva;  

❖ Ajuda na auto percepção do professor;   

❖ Reflete valores e experiências do professor em relação aos 

alunos. 

Nesse sentido Moretto (2010), afirma que: 

Avaliar a aprendizagem tem sentido amplo. A avaliação é 

feita de formas diversas, com instrumentos variados sendo o 

mais comum deles, em nossa cultura, a prova escrita. Por 

esse motivo, em lugar de apregoarmos os malefícios da 

prova e levantarmos a bandeira de uma avaliação sem 

provas, procuramos seguir este princípio: se tivermos de 

elaborar provas, que sejam bem feitas, atinjam o seu real 

objetivo, que é verificar se houve aprendizagem significativa 

de conteúdos relevantes. (MORETTO, 2010, p. 119). 
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A avaliação por isso deve ser entendida como processo 

formativo, do qual avalia-se em todos os sentidos: avaliam-se os 

alunos, mas ao mesmo tempo ao professor, avalia-se o 

conhecimento, mas junto com as condições para que ele ocorra 

(sejam de ambiente ou até mesmo de materiais e pessoal). Com isso, 

pode-se analisar que alguns itens podem ser objetos de observação, 

sendo eles: desenvolvimento intelectual; convivência com o 

professor; convivência com os colegas; desenvolvimento afetivo; e 

organização e hábitos pessoais. 

Relevância da Didática na Formação do Professor 

A educação pode ser formal ou informal e a pedagogia é que 

está responsável por oferecer uma educação formal que é ofertada 

dentro de uma instituição de ensino. Na pedagogia que é uma ciência 

que estuda o processo educacional existem disciplinas que se dividem 

em teóricas, práticas e pesquisas as  teóricas são: filosofia, políticas 

educacionais e outras, as pesquisas relacionam-se a: Biologia 

Educacional, Sociologia, Psicologia entre outros. E a prática: que são: 

a Didática, Legislação Administrativa entre outras.  

Observe que a didática é uma das disciplinas destacadas na 

prática, portanto é indispensável que o que o estudante de Pedagogia 

tenha mais momentos práticos durante o seu curso para que possa se 

desenvolver, pois a teoria é muito importante mas é necessário que 

ocorra a práxis que a teoria ea prática, para que quando o educador 

concluir a sua graduação não tenha somente a teoria mas também a 

prática para realizar o ensino e alcançar o objetivo que a 

aprendizagem. 

O objeto de estudo da didática é o processo de ensino e 

aprendizagem, portanto falar de campo de atuação da didática é 

avaliar e estudar o processo de ensino e aprendizagem.  

Lembrando que a  didática é estruturada por meio de um 

formato de plano de ação para a realização de uma aula ou seja uma 
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sequência lógica sistematizada que vai conter princípios básicos, 

como o esclarecimento do objetivo final a ser atingido.  

A construção é um momento onde o educador vai ali 

estabelecer uma dedicação maior à aprendizagem. E a fixação e 

aplicação de exercícios e atividades onde os alunos encontram uma 

aprendizagem significativa. A prática para o conteúdo aplicado e 

também acompanhando da avaliação, pois é um período onde é 

verificado o aproveitamento e onde o educador tem a possibilidade de 

realizar a revisão do conteúdo.  

Lembrando que a pedagogia ela é sistematizada para o estudo 

da educação sendo portanto uma ciência feita por métodos de estudo 

por isso aferimos que é um estudo científico dos processos 

educacionais, que englobam avaliações diagnósticos pesquisas de 

Campo estágios e a aplicação do campo da didática portanto é a 

atuação Direta do docente na prática escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer deste artigo buscamos explicar a importância da 

Didática para o método de ensinar e aprender, por intermédio da 

Didática é demonstrado diferentes abordagens de ensino. Desse 

modo a Didática possibilita que conheçamos as formas que norteia o 

professor para que ocorra a prática de ensino, fazendo com que o 

profissional seja qualificado e crítico, capacitando para intervir no 

desenvolvimento de seus alunos, ou seja, ela funciona como um guia 

e é muito importante para os profissionais da educação. Vimos que o 

método é o conjunto de procedimentos e lógica, de que se vale o 

professor para levar o aluno a elaborar conhecimentos, a adquirir 

técnicas ou habilidades. 

E em relação ao planejamento, foi observado que é algo 

fundamental para auxiliar o trabalho do professor e mais ainda, irá 

contribuir para a formação de cidadãos críticos. O planejamento é um 

documento que orienta ao docente, pois nele são estabelecidas as 
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diretrizes e os meios de realização do trabalho aplicado. Quanto à 

avaliação também pesquisado neste trabalho, precisamos nos atentar 

de que estes componentes didáticos possibilitam  uma prática voltada 

para o que o aluno tenha progresso na aprendizagem.  

É fundamental que o profissional da educação mude sua visão 

de avaliação indo além do conceito de examinar para o real 

significado do termo avaliar, com isso ao fazer uma avaliação deve 

tomar cuidado para não cometer   erro na prática pedagógica, é 

preciso ver o aluno como um ser que está em desenvolvimento 

aprendendo e não um ser que sabe tudo então é preciso ter uma 

maleabilidade no momento de avaliar o aprendiz.  

Portanto podemos dizer que  o método,  planejamento e a 

avaliação,  tem por finalidade  colaborar  para um processo de 

construção, organização e orientação da aprendizagem. 

Dentro de tudo que foi exposto neste artigo, aferimos a 

relevância de que a didática seja compreendida tanto na teoria 

quanto na prática desde a formação do docente, pois o processo da 

didática dá se quando o professor ensina aquilo que ele sabe por 

meio de uma compreensão, o que ensinar, como ensinar e porque 

ensinar um determinado conteúdo. 

Percebeu-se que a didática não se resume apenas ao 

conhecimento de técnicas e dos procedimentos, mas, sobretudo 

relaciona-se ao ato pedagógico em distintas dimensões. Sabendo que 

a didática é um componente curricular que por meio dela analisa-se o 

processo de aprendizagem, acompanhado das relações com os fatos 

sociais, sendo, portanto sem neutralidade, pois a didática é 

influenciada tanto pelos fatos sociais de um recorte temporal 

específico. 

Por fim certificamos que didática é o conjunto de variáveis de  

ideias pedagógicas, onde as teorias estão alinhadas às práticas, e que  

existem várias técnicas  que modificam  as  teorias em práticas, 

dentre elas estão  o método adotado, um planejamento bem 
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elaborado e uma avaliação bem estruturada, sendo eles  

instrumentos indispensáveis  para uma boa aplicabilidade da didática. 
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RESUMO 

O controle de qualidade laboratorial é uma série de medidas 
destinadas a manter as normas corporativas em muitos aspectos, o 

que é muito importante. Por exemplo, por meio dessa medida rápida, 
a precisão dos resultados laboratoriais, a rastreabilidade dos 

procedimentos e a confiabilidade da transmissão aos usuários podem 
ser garantidas. O controle de qualidade dos laboratórios clínicos 

depende de alguns fatores. Cada um deles deve ser cuidadosamente 
medido e monitorado para a obtenção dos resultados a serem 

alcançados. Cada departamento do laboratório possui padrões pré-
determinados, e a análise desses indicadores pode garantir a 

qualidade do serviço. Diversas regras ajudam a interpretar os 

resultados das operações de controle e analisar diferentes níveis de 
dados de maneira integrada. Seu uso ajuda a identificar a situação e 

reduzir a complexidade do controle de qualidade interno. Elas 
refletem probabilidades estatísticas. Se a probabilidade estatística for 

violada, uma análise deve ser realizada para encontrar a causa do 
problema e tomar ações corretivas. 

 
Palavras-chaves: Controle de qualidade; laboratórios clínicos 
 

INTRODUÇÃO 

Para começar a entender acerca de controle de qualidade, é 

importante entender o que é a qualidade, que é uma série de 

atributos que espera-se de determinado produto ou serviço, na qual 

leve um padrão de excelência positivo. Toda a qualidade é definida 

com base no cliente, que faz o uso do serviço ou do produto 

oferecido. O controle de qualidade define-se como um sistema amplo 

e complicado que envolve de forma direta ou indireta todos os 

Ensino Progressivo 
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setores de determinada empresa, com a intenção de melhorar e 

assegurar a qualidade do produto final. Busca analisar, pesquisar as 

causas e assim prevenir a ocorrência de defeitos. Envolve todos os 

produtos destinados a consumo interno ou externo. O controle de 

qualidade é uma parte da gestão focada em atender os requisitos de 

qualidade, possibilitando avaliar a precisão de métodos analíticos, 

sendo medidas individuais que dizem respeito à qualidade de 

amostras individuais ou lotes de amostras (LOPES, 2003). 

 Em laboratórios clínicos, onde se prestam serviços relacionados 

à saúde da população, esse elo de satisfação do cliente para com a 

empresa, torna-se ainda mais essencial, pois dentre os motivos que 

fazem com que o cliente busque um determinado laboratório estão: 

satisfação das necessidades, preferências, gostos e conveniências. 

Pacientes, médicos e empresas prestadoras de serviço são clientes do 

laboratório, sendo assim, o alto padrão de qualidade torna-se 

indispensável nos resultados diários (BISHOP, DUBEN, FODY, 2000). 

 

METODOLOGIA 

Para este trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica  dos 

diversos estudos disponíveis sobre o controle de qualidade na 

bioquímica clínica. As pesquisas foram realizadas em plataformas 

científicas considerando artigos científicos disponíveis no Scielo, 

Google acadêmico, e Livros, durante o primeiro semestre de 2021. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Controle Interno da Qualidade 

O controle interno da qualidade é o controle intralaboratorial, 

que consiste na análise diária de amostra controle com valores dos 

analitos conhecidos com parâmetros pré-estabelecidos para obtenção 

de um padrão de qualidade desejado, e eficiente dos procedimentos 

laboratoriais para fornecer resultados confiáveis e válidos (BISHOP, 

DUBEN, FODY, 2000). 
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Todos laboratórios devem estabelecer um sistema próprio que 

melhore a qualidade, levando em conta o tipo, o volume e a 

complexidade de exames que realizam. Os resultados dos controles 

serão comparados em um gráfico de controle em comparação com os 

“Limites aceitáveis de Erro (LAE)”. Quando os valores  encontrados 

na amostra estão dentro dos limites aceitáveis de erro, concluímos 

que o método analítico está funcionando adequadamente. Mas se os 

valores que forem  encontrados estiverem fora dos limites aceitáveis  

ultrapassando a média para mais ou menos da média padrão, isto é, 

há indícios de problemas em alguma etapa do processo, mostrando 

que algo no método analítico não está ocorrendo adequadamente 

(LOPES, 2003). 

 

Controle Externo de Qualidade  

 O controle externo é o controle interlaboratorial. É um sistema 

de controle em que são feitos testes em todo laboratório participante 

do programa que é comparado com exatidão os exames de um 

laboratório com a média de consenso do seu respectivo grupo. Assim, 

o controle externo de qualidade visa padronizar os resultados de 

laboratórios diferentes através de comparações interlaboratoriais de 

análises de alíquotas do mesmo material biológico. É feita uma 

avaliação com resultado de cada laboratório é emitido um conceito 

com base nos resultados alcançado por cada um seguindo as normas 

da OMS e da IFCC, sendo nas seguintes categorias: 

Bom: Quando os resultados obtidos pelo laboratório estão dentro da 

medida mais ou menos um desvio padrão.  

Aceitável: Quando a variabilidade laboratorial está dentro da média 

mais menos dos desvios padrões. 

Inaceitável: Quando a variabilidade está fora da média mais ou 

menos dos desvios padrão (ANVISA, 2004). 

Teste de Proficiência: É um outro do Programa de Controle Externo 

da Qualidade para Laboratórios Clínicos. Consiste de amostras 
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múltiplas de valor desconhecido enviadas periodicamente aos 

laboratórios para realização de ensaios ou identificação. A avaliação é 

feita e reportada ao laboratório participante, após ser comparada com 

resultados dos outros laboratórios participantes (ANVISA, 2004). 

 

Sistema de Levey Jennings 

O gráfico de controle é ferramenta imprescindível no controle 

interno quantitativo e o profissional deve se familiarizar com ele. 

Aborda muitas informações e tem grande efeito pedagógico, 

permitindo compartilhar informações dos eventos do controle com 

todos os colaboradores no laboratório. É no gráfico que são aplicadas 

as regras, verificando o resultado frente a limites, adotando critérios 

de decisão para julgar se a corrida está em conformidade (DE 

ALMEIDA BERLITZ, 2010). 

 

Hipóteses do emprego dos gráficos de controle de Levey-

Jennings: 

- Preparar amostras de controle no laboratório ou adquirir no 

comércio. 

- Analisar os analitos a serem controlados na amostra de controle 

pelo menos 20 vezes e em 20 datas diferentes. 

- Calcular a média e o desvio padrão dos resultados obtidos. E 

estabelecer limites de controle (LC) 

- Preparar uma cópia para cada analito com base em limites de 

controle 

- Diariamente, colocar no gráfico de controle, os resultados obtidos 

pela análise do analito na amostra-controle 

- Verificar cada gráfico de controle todos os dias para verificar se 

existem os resultados "dentro" e "fora de controle". 

- Quando o resultado do controle está "dentro do intervalo" Controle 

e libere resultados. 

- Quando o resultado do controle excede a faixa "limite" Controle, 
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pause a análise e cancele os resultados da análise paciente.  Verifique 

o processo de análise e descubra a causa do problema. Resolva o 

problema, repita o teste. Se o resultado do controle está localizado 

"dentro" do LC, liberando o resultado, caso contrário, verifique 

novamente todas as variáveis (LOPES, 2003). 

Limites de Controle (LC): Linha desenhada apenas no gráfico de 

controle Estabeleça padrões gráficos para avaliar se os resultados são 

obtidos.  O resultado do teste do analito na amostra de controle está 

"dentro da faixa de controle" ou "fora de controle". Esses limites de 

controle são geralmente calculados de acordo com a seguinte 

fórmula: A média e o desvio padrão dos resultados obtidos na análise 

Controlem a quantidade de analito na amostra. No controle de 

qualidade interno, alguma condição de erro pode acontecer. A análise 

da figura e de compreensão da variabilidade dos resultados obtidos 

dos materiais, pode indicar se há erro aleatório ou erro sistemático 

(DE ALMEIDA BERLITZ, 2010). 

"Fora de controle": Uma vez que o laboratório tenha determinado o 

limite, os resultados que excedem esses limites no gráfico podem 

representar  que a situação está fora de controle. Como tratar esses 

resultados, também deve ser definido se deve ser considerado como 

um padrão de alerta ou recusar (DE ALMEIDA BERLITZ, 2010). 

Aumento da imprecisão: Mostrado como aumento a aleatoriedade, 

Mesmo que o resultado oscile em torno da média, o ponto ainda é 

uma distância grande. Quando mais de três DPS.  A distância 

representa a necessidade de recusar a corrida analítica (DE ALMEIDA 

BERLITZ, 2010). 

Perda de exatidão: você pode avaliar a precisão e perceber sua 

perda. Em um curto período de tempo no gráfico, quando o número 

de pontos supera as expectativas. Oscile em torno do meio e mova 

para cima ou para baixo.   A análise suplementar deve ser realizada 

juntamente com os resultados de controle externo (DE ALMEIDA 

BERLITZ, 2010). 
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Controle de qualidade externo 

O controle externo é o controle entre laboratórios, é o teste 

passe nos padrões de certificação e comparação entre laboratórios. 

Resultados de testes de laboratório conectam os participantes do 

programa com seu time. Em outras palavras, o controle externo é a 

comparação da precisão. Exames laboratoriais com outros 

participantes (DE ALMEIDA BERLITZ, 2010). 

O objetivo do controle de qualidade é obter resultados precisos 

com o valor real do paciente e obter resultados repetíveis. Com base 

no controle de qualidade, avalia-se o desempenho e a estabilidade do 

sistema de análise, evitando-se a liberação de resultados superiores 

ao erro especificado. De acordo com a análise do gráfico de Levey-

Jennings dos resultados de glicose laboratorial de 30 dias, pode-se 

observar:(LOPES, 2003). 

33S -  ERRO SISTEMÁTICO - Recusar. Quando a diferença entre 

os dados dos dois controles for maior que 3 segundos, o valor obtido 

deve ser rejeitado. Indica que o sistema perdeu estabilidade e os 

resultados obtidos nas amostras dos pacientes devem ser rejeitados. 

A possível razão para a diminuição da precisão pode ser um erro do 

sistema. A concentração de controle é diferente da concentração 

anterior, a sensibilidade do reagente é diferente da concentração 

anterior, a temperatura é diferente da temperatura recomendada e o 

tempo indicado por repouso ou a incubação é diferente. Diferente do 

comprimento de onda recomendado. A perda de precisão é causada 

por calibração incorreta (padrão, fator ou curva). Recomenda-se 

como medida corretiva limpar o eletrodo, prestar atenção ao trabalho 

de preparação e nova calibração (LOPES, 2003). 

13s- ERRO ALEATÓRIO - Recusar. Isso significa que o resultado 

deve ser rejeitado porque o valor de um dos controles excede o limite 

de Xm ± 3s. A violação desta regra indica um aumento nos erros 

aleatórios, mas no final pode significar um erro sistemático de 

tamanho maior. A possível razão para o aumento repentino pode ser 
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que um novo lote de calibrador foi usado após a calibração. 

Recomenda-se corrigir o valor de calibração (LOPES, 2003). 

23 s - ERRO SISTEMÁTICO - Recusar. Quando a diferença entre 

os dados dos dois controles for maior que 3 segundos, o valor obtido 

deve ser rejeitado. Indica que o sistema perdeu estabilidade e os 

resultados obtidos nas amostras dos pacientes devem ser rejeitados. 

A possível razão para a diminuição da precisão pode ser um erro do 

sistema. A concentração de controle é diferente da concentração 

anterior, a sensibilidade do reagente é diferente da concentração 

anterior, a temperatura é diferente da temperatura recomendada e o 

tempo indicado por estática ou incubação é diferente (LOPES, 2003). 

 

Regra de Westergard 

 James westergard presidente da Westergard Qc., Uma 

pequena empresa que fornece educação e treinamento para o 

gerenciamento da qualidade de laboratórios. James é conhecido por 

seu trabalho com controle de qualidade em laboratórios, sobretudo 

por ter desenvolvido um processo de regras múltiplas na área 

amplamente conhecido como (Westgard rules). (Westgard JO, Barry 

PL, Hunt MR, Groth T. A. 1981.)  

 As multiregras de westgard é uma técnica excelente para 

descobrir e interpretar alterações discretas que ocorre nos dados de 

controle. Assim como no sistema de Levy-Jennings, as multiregras de 

westgard podem ser trabalhadas através de gráficos de controle. O 

sistema de Westgard proporciona uma interpretação mais 

estruturada, o que possibilita uma melhor detecção de erros no 

ensaio. (WESTGARD et al 1981.)   

  As regras de Westgard aumenta a sensibilidade do CQI na 

detecção do problema, ajuda na compreensão do problema e causa 

raiz e torna a análise mais efetiva. (Westgard JO, Barry PL, Hunt MR, 

Groth T. A. 1981.)   

  O gráfico de West Garden representado com um número maior 



129 
 

um número menor e a letra S, é traçado com várias linhas de limites 

especificados como: média +- 1s, +- 2s e +-3s. O número maior 

representa o número de controles que ultrapassa o limite de 

tolerância especificado, ou número menor significa que o limite 

tolerância estabelecidos foi de acima ou abaixo da média e a letra s 

significa o desvio padrão. (Ehrmeyer SS., 2015.)  

  A regra 1.2s é considerado uma regra de alerta. Quando 

ocorrer um resultado da mostra controle excedendo limite de +-2s 

deve-se procurar o erro.É interpretada como um aviso de possíveis 

problemas sem necessidade de repetição da bateria de exames. A 

regra 2.2s é uma regra de rejeição dos resultados. Quando for 

encontrados dois resultados da amostra controle excedendo de +-2s, 

deve-se rejeitar os resultados, repetir a bateria de análises e procurar 

o erro sistemático. A regra 1.3s é uma regra de rejeição de 

resultados. Quando ocorrer um resultado da mostra controle 

excedendo limite de +-3s, deve se rejeitar os resultados e procurar o 

erro ao acaso. Diagnosticar, resolver o problema e repetir as análises 

dos testes e das amostras controle. A regra R4s é uma regra de 

rejeição de resultados. Quando foi encontrado em um dia um 

resultado da mostra controle excedendo limite +2s e no dia seguinte 

o resultado exceder também o limite de -2s,deve se rejeitar os 

resultados e repetir bateria de análises.  

  A regra 4.1s é uma regra de rejeição. Quando forem obtidos 

quatro resultados consecutivos da amostra controle excedendo limite 

de +-1s deve se rejeitar os resultados e procurar o erro sistemático.  

 A regra 10x é uma regra de rejeição. Quando forem obtidos 10 

resultados consecutivos da amostra controle de um lado da média 

seja abaixo ou acima, deve-se rejeitar os resultados e procurar o 

erro. (Westgard JO, Groth T, Aronsson T, Falk H, de Verdier C-

H.1977). 
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CURVA DE CALIBRAÇÃO 

         A calibração é um conjunto que estabelece, sob condições 

especificadas, a relação entre valores indicados por um instrumento 

ou sistema de medição de valores, representados por uma medida 

materializada ou um material de referência. Sendo os valores 

correspondentes estabelecidos por padrões de medida ou algum 

material de referência com a constante do processo de medição 

monitorando a sua resposta (Taylor, B. N., Kuyatt). 

          De acordo com Taylor, B.N. Kuyatt, a calibração no laboratório 

deve existir para assegurar que todas as medições tenham efeito 

significativo sobre os resultados de ensaio, e devem ser compatíveis 

a um padrão de medida de referência nacional ou internacional. Se os 

padrões de medida pré-definidos não estiverem disponíveis, um 

material com propriedade e estabilidade adequadas deve ser 

selecionado ou preparado pelo laboratório, e usado como medida 

padrão (ISO, Taylor, B. N., Kuyatt). 

         Ensaios analíticos podem ser subdivididos em classes gerais a 

depender do tipo de calibração. Alguns precisam da medição das 

propriedades físicas, tais como referências em pesagem, gravimetria 

e medição de volume em titulometria. Visto que essas medições 

possuem um efeito significativo sobre os resultados do ensaio, é 

essencial utilizar um método de calibração adequado. Além disso, a 

calibração de dispositivos de medição precisa ser avaliada, já que é 

usada para estabelecer a pureza ou concentração dos padrões 

químicos (Taylor, B. N., Kuyatt). 

      Se um ensaio for utilizado para medir uma propriedade 

experimental de uma amostra, como ponto de fulgor, o equipamento 

é muitas vezes definido num método padrão, e materiais de 

referência rastreáveis devem ser usados para os fins de calibração 

quando disponíveis. Equipamentos novos devem ser examinados pelo 

laboratório antes do uso para garantir a conformidade com os 
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requisitos especificados de projeto, desempenho e dimensões         

 Ferramentas, matérias e instrumentos tais como cromatógrafos 

e espectrômetros que necessitem de calibração, como parte 

integrante de sua operação 46 Séries Temáticas ANVISA Laboratório 

Série Acreditação Volume 1 normal, devem ser calibrados usando-se 

materiais de referência de composição conhecida (provavelmente 

soluções de produtos químicos puros). Quando a informação passada, 

são em alguns casos, a calibração de todo o processo analítico pode 

ser realizada por comparação do resultado de medição de uma 

amostra com o resultado produzido por um material de referência 

adequado, que foi submetido ao mesmo processo analítico integral 

como a amostra. O material de referência pode ser uma mistura 

sintética preparada no laboratório a partir de materiais de pureza 

conhecida (e de preferências certificadas) ou um material de 

referência adquirido com matriz certificada. Contudo, em tais casos, 

uma estreita combinação entre a amostra de ensaio e o material de 

referência da matriz, em termos da natureza da matriz, e a 

concentração do analito precisa ser assegurada (Taylor, B. N., 

Kuyatt). 

         Quando houver vários registros, a calibração somente é 

realizada no estágio final de medição. Segue um exemplo, a 

calibração de um método de cromatografia gasosa pode ser realizada, 

usando-se uma série de padrões de medida, que são soluções 

sintéticas do analito de interesse em várias concentrações. Esta 

forma de calibração não leva em conta fatores, tais como a 

contaminação ou perdas que ocorrem durante os estágios de 

preparação e extração ou derivação da amostra. Portanto, é essencial 

durante o processo de validação do método explorar os problemas 

em potencial da contaminação e perdas, pela coleta de amostras 

contaminadas ou de materiais de referência da matriz, ao longo de 

todo o processo de medição, e definir o procedimento de calibração 

diário e as respectivas verificações do controle da qualidade 
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(Kratochvil, B). 

         Quando o processo e individuais de calibração devem ser 

estabelecidos dependendo dos requisitos específicos da análise. Além 

disto, pode ser necessário verificar a calibração do instrumento após 

qualquer parada, quer deliberada, quer de outra forma, e após um 

serviço ou outra manutenção substancial. O procedimento de nível e 

frequência de calibração deve estar baseado em estudo e experiência 

anteriores e deve ser, pelo menos, aquele recomendado pelo 

fabricante. A diretriz sobre calibração é apresentada no Apêndice B e 

inclui intervalos típicos de calibração acontecerão vários tipos de 

instrumentos simples e indica os parâmetros que podem requerer de 

calibração em instrumentos analíticos mais complexos. A frequência 

de calibração requerida dependerá da estabilidade do sistema de 

medição, do nível de incerteza de requerida e do quão crítico é o 

trabalho (Kratochvil, B). 

         Que todas as tarefas seja realizada os procedimentos para 

realização de calibrações devem ser adequadamente documentados, 

quer como parte integrante de métodos analíticos específicos, quer 

como um documento geral de calibração. Que as prova da  

documentação deve indicar como realizar a calibração, a frequência 

de calibração, e a ação a ser tomada no caso da falha de calibração. 

Intervalos de frequência para recalibração dos padrões de medida 

física devem ser também indicados (Taylor, B. N., Kuyatt).  

 

Métodos de Calibração 

         Calibração, de acordo com o INMETRO, é o conjunto de 

operações que estabelece, sob condições especificadas, a relação 

entre os valores indicados por um instrumento de medição ou 

sistemas de medição ou valores representados por uma medida 

materializada ou material de referência, e os valores correspondentes 

das grandezas estabelecidas por padrões. 

         A) Calibração Pontual – determina-se o valor de uma constante 
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K com um único padrão, a qual expressa a relação entre a medida 

instrumental e a concentração do analito de interesse. Esta hipótese 

deve ser testada experimentalmente. 

         B) Calibração multipontual  – calibração com mais de dois 

padrões. 

         O método mais utilizado e empregado consiste na calibração 

multipontual com até 5 níveis de concentração, podendo apresentar 

uma relação linear (sensibilidade constante na faixa de concentração 

de trabalho) ou não-linear (sensibilidade é função da concentração do 

analito) (Kratochvil, B). 

 

Métodos de Calibração 

         Muitos dos tipos de avaliação em e análises químicas, a 

resposta para o procedimento analítico deve ser avaliado para 

quantidades conhecidas de constituintes (chamados padrões), de 

forma que a resposta para uma quantidade desconhecida possa ser 

interpretada. Curva de calibração externa ou curva analítica, curva de 

adição de padrão e padrão interno (Kratochvil, B). 

 

CURVA DE CALIBRAÇÃO OU CURVA ANALÍTICA 

         Em uma curva de calibração e informado a resposta de um 

método analítico para quantidades conhecidas de constituinte. Que a 

resposta e concentrado e conhecidas de constituinte são chamadas 

de solução padrão. Que a resposta tem a soluções contendo todos os 

reagentes e solventes usados na análise, sem adição do constituinte 

que se deseja analisar, são chamadas de solução em branco. O 

branco mede a resposta instrumental do procedimento analítico para 

impurezas ou espécies interferentes nos reagentes (Kratochvil, B). 

 

Branco 

         Os brancos têm a indicar a interferência de outras espécies na 

amostra e os traços de analito encontrados nos reagentes usados na 
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preservação, preparação e análise. E por tendo as Medidas 

frequentes de brancos também permitem detectar se analitos 

provenientes de amostras previamente analisadas estão 

contaminando as novas análises, por estarem aderidos aos 

recipientes ou aos instrumentos. 

Branco de método: é uma amostra que contém todos os 

constituintes exceto o analito, e deve ser usada durante todas as 

etapas do procedimento analítico. 

Branco para reagente: é semelhante ao branco de método, mas ele 

não foi submetido a todos os procedimentos de preparo de amostra. 

Branco de campo: é semelhante a um branco de método, mas ele 

foi exposto ao local de amostragem. 

Ex: O branco de método é a estimativa mais completa da 

contribuição do branco para a resposta analítica, sendo que sua 

resposta deve ser subtraída da resposta de uma amostra real antes 

de calcularmos a quantidade de analito na amostra  (Taylor, B. N., 

Kuyatt).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos tempos atuais, os sistemas de garantia de qualidade nas 

organizações que oferecem assistência à saúde estão em evolução 

constante, pois com a qualidade melhorada, há um aumento na 

produtividade e redução de desperdícios. Assim, diminuindo gastos, 

melhora-se a competitividade, possibilitando que a empresa 

permaneça ativa no mercado com suas atividades. Como parte de 

seu sistema de qualidade, e desempenho de monitoramento para 

análises de lote a lote, o laboratório deve operar em um nível 

apropriado para realizar inspeções de controle de qualidade interno e 

participar no plano de teste de proficiência apropriado. O nível e tipo 

de controle de qualidade dependem do status crítico, natureza da 

análise, frequência da análise, tamanho do lote, grau de automação, 

dificuldade e confiabilidade do teste.  
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RESUMO 

O tema de controle de infecção no contexto hospitalar. o objetivo 

deste estudo é promover conhecimentos de conceitos fundamentais 
de controle de qualidade, e portanto, melhorando a assistência ao 

paciente. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. Os dados 
foram obtidos através da busca em bases de dados virtuais em 

saúde, como BVS, MEDLINE e SCIELO. Através da análise dos dados 

observou-se medidas de redução das taxas de infecção. Com isso 
torna-se necessário promover ações de combate contra as infecções 

hospitalares. 
 

Palavras-chave: Assistência à Saúde, Gestão da Qualidade, Infecção 

Hospitalar, Mortalidade Hospitalar, Saúde Pública, Segurança do 

Paciente. 

 

INTRODUÇÃO  

As infecções hospitalares, atualmente descritas como Infecções 

Relacionadas à Assistência à saúde (IRAS), foram descritas pela 

portaria de n.2.616/98 do Ministério da saúde como toda infecção 

adquirida em ambientes hospitalar e também aqueles que se 

manifestam em ambiente domiciliar desde que possam ser associada 

a algum procedimento de saúde (BRASIL, 1998).   As infecções 

hospitalares são um sério problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo, consideradas causas relevantes de morbidade e mortalidade 

relacionada aos indivíduos, que se sujeitam a algum tipo de 

procedimento clínico, ou cirúrgico. Na Lei Federal no. 8.080/1990 que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços 

Ensino Progressivo 
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correspondentes, o Controle das IRAS, chamadas de Infecções 

Hospitalares, Definido como um conjunto de ações que proporcionam 

o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 

motivos determinantes da saúde individual ou coletiva, dos pacientes. 

(BRASIL, 1988). 

As (IRAS) são consideradas como a grande maioria das causas 

de morbimortalidade em pessoas que se submetem a procedimentos 

clínicos e cirúrgicos. A verdade é que muitas vezes a prática de 

controle de infecção hospitalar não é praticada por grande maioria 

dos profissionais de saúde, tendo então a obrigatoriedade de se 

investigar porque esses profissionais têm sido negligentes ao se 

adequar aos programas e estratégias, para que esse controle de 

infecção seja eficaz, proporcionando a segurança do paciente e 

melhorar a qualidade do serviço. Tendo em vista que o maior índice 

dessa contaminação, é através das mãos dos profissionais da saúde, 

que na sua grande maioria não faz a higienização das mãos de forma 

adequada e com a frequência necessária, ou seja todas as vezes que 

tocar em algo ou em um indivíduo é indispensável a higienização das 

mãos, outros meios de contaminação são o uso das luvas sem trocas, 

visitantes que não seguem os cuidados, poucos funcionários na 

unidade de saúde, falta de higienização correta tanto dos materiais 

utilizados quanto da unidade de saúde (VILLAS BOAS, 2004). 

Os principais fatores de risco e as suas complicações elevam as 

altas taxas de mortalidade, a cada ano, aproximadamente 14% dos 

pacientes internados no Brasil contraem algum tipo de infecção 

hospitalar segundo o O Ministério Da Saúde (MS) cerca 100 mil 

pessoas morrem em decorrência das infecções (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018). 

Partindo do pressuposto que a infecção hospitalar, tem uma 

grande demanda pelo fato dos profissionais da saúde não higienizam 

as suas mãos e não fazem as trocas de luvas todas as vezes que são 

necessárias,  o tema Importância do Controle de Infecção no 
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Contexto Hospitalar foi escolhido, com o intuito de levar informações 

sobre o quão importante e frágil é o paciente quando está internado. 

Portanto, a técnica de higienização das mãos conforme recomendação 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), são: 

Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se na pia. 

Ensaboar as palmas das mãos, friccionando- as entre si 

Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão 

esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa. 

Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete 

líquido para cobrir todas as superfícies das mão  

Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais. 

Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão 

oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-

versa. 

 Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão 

direita, utilizando movimento circular e vice-versa. 

Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão 

esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-versa. 

 Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar 

contato direto das mãos ensaboadas 

 Bem como no controle das IRAS no contexto hospitalar. A 

higienização das mãos evita a propagação das infecções hospitalares, 

sendo uma medida simples mas eficaz. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Trata-se de um estudo do tipo revisão narrativa. Após a 

definição do tema foi feita uma busca em bases de dados virtuais em 

saúde, especificamente na Biblioteca Virtual de Saúde - BVS. Foram 

utilizados os descritores: Infecção hospitalar, Prevenção e Controle. O 

passo seguinte foi uma leitura exploratória das publicações 

apresentadas no Sistema Latino-Americano e do Caribe de 

informação em Ciências da Saúde - LILACS, National Library of 
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Medicine – MEDLINE e Bancos de Dados em Enfermagem – BDENF, 

Scientific Electronic Library online – Scielo, no período 2004 a 2021 

caracterizando assim o estudo retrospectivo.  

A seguir, os dados apresentados foram submetidos à análise de 

conteúdo. Posteriormente, os resultados foram discutidos com o 

suporte de outros estudos provenientes de revistas científicas e 

livros.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) 42/2010: obriga 

todos os serviços de saúde a disponibilizar preparação alcoólica para 

a higiene das mãos pelos profissionais de saúde no ponto mais 

próximo ao local de assistência ao paciente.  

RDC 36/2013: institui ações para a segurança do paciente em 

serviços de saúde. 

RDC 222/2018: regulamenta as Boas Práticas de 

Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. (PEREIRA, 2005). 

 

As principais infecções visualizadas no ambiente hospitalar 

A partir do momento em que os doentes passaram a ser 

tratados em hospitais, a transmissão de agentes infecciosos no 

ambiente hospitalar tornou-se motivo de preocupação. As infecções 

adquiridas nesses locais têm contribuído para aumentar o risco de 

morte entre os pacientes mais graves e aqueles 

imunocomprometidos. As Principais infecções relacionadas à 

assistência à saúde são: 

 

Infecções de corrente sanguínea e relacionadas ao acesso 

vascular 

As infecções de corrente sanguínea e as infecções relacionadas 

ao acesso vascular podem ocorrer em menor número quando 

comparadas a outros sítios como infecção urinária, pneumonia e 
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ferida operatória, porém tanto as gravidades quanto a letalidades 

associadas são significativamente maiores, esta última atingindo 25 a 

50% dos pacientes com o evento. A infecção hospitalar da corrente 

sanguínea aumenta o período de internação em média em 7 dias 

(FERNANDES,2001). 

As infecções de corrente sanguínea podem ser classificadas em 

primárias (sem foco infeccioso conhecido ou quando o foco é o 

próprio sistema vascular) e secundárias (quando um outro foco 

infeccioso é identificado) e suas diferenças são fundamentais para a 

notificação e a abordagem preventiva. São consideradas infecções do 

acesso vascular: 

● Celulite peri-orifício de introdução do cateter através da pele 

● Celulite peri-bolsa dos cateteres implantáveis 

● Infecção do túnel subcutâneo 

● Infecção do segmento intravascular 

● Tromboflebitis séptica 

As infecções do acesso vascular podem resultar em infecções 

da corrente sanguínea e em focos metastáticos para outros órgãos, 

como por exemplo, pulmão, globo ocular e válvulas cardíacas ( 

FERNANDES,2001) 

 

Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica(PAV) Hospitalar 

As infecções do trato respiratório inferior estão sempre entre as 

três mais importantes causas de infecção adquirida no ambiente 

hospitalar, juntamente com as topografias do sítio cirúrgico e do trato 

urinário. O seu risco relativo está relacionado com a complexidade do 

hospital, com o tipo de pacientes atendidos e com o critério 

diagnóstico utilizado para sua caracterização. Com diagnóstico 

baseado em critérios clínicos, sua taxa varia de 0,5% a 1% dos 

pacientes internados em um hospital. (OLIVEIRA,2002). 

É a mais importante causa de infecção nosocomial em pacientes 

internados em unidade de terapia intensiva, com risco calculado para 
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estes doentes ser de 10 a 20 vezes maior, devida principalmente pela 

estreita relação existente entre o desenvolvimento de pneumonia 

com entubação orotraqueal e uso de aparelhos de assistência 

respiratória. Esta síndrome é a principal causa de morte por infecção 

adquirida no hospital e infelizmente, é uma das infecções hospitalares 

de difícil prevenção e sua incidência vem aumentando 

progressivamente. Os maiores índices de pneumonia ocorrem em 

pacientes submetidos à ventilação mecânica, sendo o risco nestes 

pacientes de 3 a 21 vezes maior do que aqueles que não o são. 

(STARLING,1993) 

 

Infecção do Trato Urinário 

A infecção do trato urinário (ITU) é uma das doenças mais 

frequentes na população adulta, cerca de 3 a 4 % das consultas 

médicas anuais em mulheres são devidas a queixas de disúria, 

urgência e frequência miccional. No hospital, as ITU acometem 2% 

dos pacientes internados, sendo responsáveis por 35% a 45% das 

infecções hospitalares.  Aproximadamente 80% dos pacientes que 

contraem ITU nos hospitais fazem uso de cateteres urinários. Mesmo 

com emprego de técnica adequada de inserção do cateter vesical e 

uso de sistema de drenagem fechado, a colonização da urina na 

bexiga irá ocorrer em torno de 50% dos pacientes após 10 a 14 dias 

de cauterização. Destes pacientes, cerca de 1 a 3% terão a bactéria 

com germes provenientes do trato urinário. O cateter urinário está 

associado a um risco de mortalidade 3 vezes maior nos hospitais e 

casas de repouso. (OLIVEIRA,2002) 

 Infecção do Sítio Cirúrgico 

A infecção do sítio cirúrgico (ISC) é uma das causas mais 

comuns de infecção hospitalar na maioria dos hospitais. Estima-se 

que entre 14 e 16% de todas as infecções hospitalares correspondam 

a infecções de sítio cirúrgico. Para efeito diagnóstico, alguns critérios 

devem ser observados segundo POVEDA, 2003: 
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Tempo de observação - as infecções do sítio cirúrgico devem 

ser diagnosticadas, no máximo, até 30 dias após o procedimento, se 

não houver implantação de material protético. Na presença deste, a 

infecção será considerada hospitalar se ocorrer até 1 ano após o ato 

cirúrgico. Classificação – de acordo com a topografia, a ISC pode ser 

classificada em: Infecção do sítio cirúrgico superficial - envolve 

somente a pele ou tecido celular subcutâneo no local da incisão. 

Como exemplo, podemos mencionar a celulite peri incisional. 

(POVEDA,2003) 

Infecção do sítio cirúrgico profundo - envolve estruturas 

profundas da parede, a fáscia e a camada muscular. Como exemplo, 

temos a fasceíte pós operatória. Infecção do sítio cirúrgico em um 

órgão/espaço (cavidade) - envolve qualquer parte da anatomia 

(órgão ou cavidade) aberta ou manipulada durante o procedimento 

cirúrgico, com exceção da incisão de parede. São exemplos, a 

meningite após manipulação do sistema nervoso central, a peritonite 

após cirurgia abdominal e a endocardite após a troca de válvula 

cardíaca.(FERNANDES,2000). 

 

Funções da C.C.I.H e atuação do enfermeiro 

Com a devida conscientização dos administradores 

implementaram se a comissão controle de infecção hospitalar ( 

C.C.I.H. ), a comissão tem a função de prevenção,  proteger,  

combater os agentes infecciosos, visando identificar as fontes de 

infecção, a partir daí notou se que independente de qualquer posição 

hierárquica a maior fonte para contaminação são de pessoas como os 

servidores do hospital, visitantes, pacientes. (BRASIL,1998) 

A C.C.I.H, mantém foco na limpeza e desinfecção do ambiente, 

dando ênfase nas áreas criticas, centro cirúrgicos, berçários, unidade 

terapia intensiva, etc., em relação ao pacientes, visitantes e 

servidores, a comissão  busca controlar qualquer caso suspeito ou 

confirmado, com isolamentos dos demais pacientes, estipula horários 
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para visitas, quantidades de pessoas, atenção quanto ao limite de 

idade para visitas e treinamentos de todos os servidores com temas 

técnicos assépticos.(HORR, 1978) 

A estrutura física de uma C.C.I.H, leva em conta o tamanho da 

unidade hospitalar, sendo necessário uma sala para chefia e reuniões 

um laboratório bacteriológico e epidemiológico, entretanto uma 

unidade pequeno deve confiar a responsabilidade num profissional 

que possui conhecimento na área epidemiologia e bacteriológico, um 

papel bem importante e o Enfermeiro pois o mesmo possui maior 

contato com toda a equipe em uma unidade hospitalar (PEREIRA, 

2004) 

 

Principais medidas usadas pela instituição hospitalar para a 

prevenção e controle das IRAS 

O impacto das IRAS conforme citado por Padoveze (2014), 

apontam os problemas provocados sobre as despesas e o longo 

tempo da internação,  além do aumento do grau de mortalidade 

hospitalar decorrente das infecções. Pode-se verificar que os países 

em desenvolvimento sofrem com uma maior ocorrência de IRAS 

devido à condição do ambiente com uma precária organização do 

local, associada a habilidades, métodos, políticas, técnicas e práticas 

de saúde ineficientes. 

Podemos identificar a importância das regras desenvolvidas 

pelo Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) para a 

contenção de quadros infecciosos dentro do cenário hospitalar 

segundo Barros (2016).  Podemos esclarecer como medidas de 

controle de contágio a desinfecção de materiais e ambiente 

hospitalar, desenvolvimento de medidas de precaução e inclui 

desenvolvimento dos POP's (Procedimentos Operacionais Padrão) na 

equipe de saúde. 

 O Processo de controle de infecções referenciado em por 

Azambuja et al (2014), recebe uma grande importância ainda na 
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graduação para adquirir experiências e técnicas em atividades diárias 

executadas  pelo profissional dentro do ambiente hospitalar além da 

relevância da reciclagem dos profissionais já atuantes através de 

cursos que possam promover reflexão da importância das precauções 

de infecção e da coletividade da equipe para chegar mais 

rapidamente no objetivo comum, na maioria das vezes realizadas em 

cima das medidas específicas da unidade de saúde.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  De acordo com tema exposto uma das medidas preventivas 

com maior eficácia no controle de infecção no âmbito hospitalar se dá 

a partir de uma comissão composta por, clínico, cirurgião, 

bacteriologista, enfermeiro e sanitarista, tendo total apoio da direção 

do hospital. Para um controle mais rigoroso é importante seguir 

alguns passos como: controle ambiental, controle do pessoal, 

controle dos produtos químicos,  normas de limpeza, treinamento dos 

profissionais e isolamentos de alguns pacientes para maior controle 

de infecções, para que todas essas normas sejam seguidas com 

exatidão é preciso impor certas diretrizes.  
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