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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

Os livros “EDUCAÇÃO: os desafios da pesquisa na 

atualidade” tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo 

para o aprendizado e compreensão de varias temáticas 

dentro da área em estudo. Esta obra é uma coletânea de 

pesquisas de campo e bibliográfica, fruto dos trabalhos 

apresentados no Congresso Internacional de Saúde e Meio 

Ambiente realizado entre os dias 28 e 29 de Novembro de 

2020. No ano de 2020 devido a pandemia causada pelo 

COVID – 19 o evento foi realizado em sua I Edição On-line. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

O livro EDUCAÇÃO: os desafios da pesquisa na 

atualidade” apresenta interdisciplinaridade entre a as áreas 

da saúde concentrado em títulos com temas que relatam 

experiências profissionais e revisões bibliográficas nas áreas 

de Educação em saúde, Educação Ambiental, Ensino de 

Ciências, Ensino de Física, Formação Docente, Ensino-

Aprendizagem, Tecnologia E Educação, Currículo e Educação 

Permanente. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

A EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE 
PREVENÇÃO E COMBATE A 

ARBOVIROSES 
 
 

Delva Thyares Fonseca do Nascimento Pereira da SILVA 1 

Débora Thyares Fonseca do Nascimento Pereira da SILVA2 

Hugo Thyares Fonseca do Nascimento Pereira da SILVA 3 

Thais Nayara de Lima RAMOS4 
Claudenice Rodrigues do NASCIMENTO5 

1Graduanda em Bacharelado em Ciências Biológicas/UFPB;  
2Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas/ UFPB; 

1,3Mestrandos em Ciência  Animal/UFPB;  
4Graduanda em Medicina Veterinária, UFPB;  

5Orientadora/Professora da ETS/UFPB.  

delvathyares@hotmail.com 

 

RESUMO: As arboviroses são um sério problema de saúde 
pública no Brasil e o seu controle enfrenta muitas dificuldades 
na sociedade. O combate ao mosquito Aedes aegypti tem sido 
o principal desafio na erradicação de doenças como a Dengue, 
Zika e Chikungunya. Frente a isto, o principal componente 
relativo à erradicação dessas doenças é a prevenção e as 
medidas de combate aos mosquitos transmissores, o Aedes 
aegypti e Aedes albopictus, que exigem a participação e a 
mobilização de toda a comunidade. A escola como potencial 
espaço de educação em saúde é um instrumento forte para 
compartilhar informações com a comunidade, orientando a 
população sobre como agir no combate deste vetor. O presente 
trabalho visou diagnosticar o nível de conhecimento dos alunos 
a respeito das arboviroses e os vetores que as transmite e 
promover ações de educação em saúde e meio ambiente como 
ferramenta norteadora de combate ao vetor dessas doenças, 

mailto:delvathyares@hotmail.com
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através da conscientização da comunidade escolar sobre os 
problemas causados pelo mosquito vetores, apresentando os 
métodos de combate aos mesmos, por meio de intervenções 
educativas baseadas em ferramentas lúdicas e experimentais 
de ensino, desenvolvidas com alunos do ensino fundamental I 
e II da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lions Tambaú, 
localizada no bairro dos Bancários do município de João 
Pessoa. 
Palavras-chave: Arboviroses. Prevenção. Aedes aegypti. 
Estratégias Educativas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No grupo das doenças infecciosas emergentes e 

reemergentes, os arbovírus transmitidos por mosquitos, como 

os vírus da Dengue, Chikungunya e Zika são considerados 

importantes desafios para a saúde pública (CHIARAVALLOTI, 

2012). Ambos são transmitidos por mosquitos do gênero Aedes, 

particularmente Aedes aegypti e A. albopictus, duas espécies 

invasoras e cosmopolitas. A primeira, de comportamento 

antropofílico é encontrada com maior frequência em locais de 

aglomeração humana, realizando o repasto sanguíneo e o 

repouso no interior de domicílios. Conhecer os aspectos 

epidemiológicos da doença em áreas endêmicas é essencial 

para implementação de intervenções para o equacionamento 

da transmissão (CAMARA, 2016).  

Existem diversas arboviroses em todo o mundo, porém 

no Brasil a dengue, a zika e a febre chikungunya se destacam 

principalmente pelo fato de serem transmitidas pelo mesmo 

vetor, o mosquito Aedes aegypti e algumas também o Aedes 

albopictus (FAUCI; MORENS, 2016; CDC, 2016).  
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O vírus Zika é um flavivírus que foi primeiro isolado em 

1947 de um macaco febril na Floresta de Uganda e 

posteriormente identificado em mosquitos Aedes africanos da 

mesma floresta. No Brasil, relatou-se pela primeira vez em maio 

de 2015 na América do Sul onde cerca de 440,000-1,300,000 

pessoas foram posteriormente infectadas (a partir de 16 de 

fevereiro de 2016), sendo transmitido aos humanos pelas 

fêmeas dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus 

infectadas com o ZIKV (HENNESSEY, M.; FISCHER, M.; 

STAPLES, 2016).  

A infecção por ZIKV é assintomática em 

aproximadamente 80% dos casos (IOOS et al., 2014). Os 

sintomas quando ocorrem, são tipicamente leves, auto-

limitantes e não específicos e incluem erupção cutânea, febre, 

artralgia, mialgia, fadiga, dor de cabeça e conjuntivite. A 

semelhança com outras arboviroses pode confundir o 

diagnóstico (FONSECA et al., 2014). 

 Manifestações mais graves tem sido associadas ao 

vírus Zika como a microcefalia em recém-nascidos e as 

complicações neurológicas. Durante o surto em curso no Brasil 

no ano de 2015, os relatos de lactentes nascidos com 

microcefalia aumentaram acentuadamente (> 3.800 casos, 20 

casos / 10.000 nascidos vivos versus 0,5 / 10.000 nascidos 

vivos em anos anteriores) (SCHULER-FACCINI et al., 2016).  

Complicações neurológicas graves também foram 

descritas em adultos, incluindo meningite, meningoencefalite e 

síndrome de Guillain-Barre (TETRO, 2016). Um aumento nos 

casos da síndrome de Guillain-Barre tem sido observado no 

Brasil, Colômbia, El Salvador, Suriname, Venezuela e Polinésia 

Francesa durante os surtos (TETRO et al., 2016). 
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Manifestações não neurológicas incluem perda auditiva 

transitória, hipotensão e sintomas (TAPPE et al., 2014; MUSSO 

et al., 2015).  

A dengue é uma doença viral aguda causada pelo DENV, 

um membro do gênero Flavivirus da família Flaviviridae e 

transmitida aos humanos pelas fêmeas mosquito Aedes aegypti 

infectadas com o DENV. Em todo o mundo cerca de dois e meio 

bilhões de pessoas residem em regiões endêmicas para a 

doença (GUZMAN et al., 2010) e cerca de 400 milhões de novas 

infecções ocorrem por ano, com uma taxa de mortalidade 

superior a 5-20% em algumas áreas (LINARES, 2013).  

A infecção por dengue afeta mais de 100 países, 

incluindo a Europa e os Estados Unidos (EUA) (SAN MARTIN , 

2010). A infecção pelo vírus da dengue apresenta um quadro 

clínico diverso que varia de doença assintomática, febre do 

dengue e a forma grave febre hemorrágica da dengue/síndrome 

do choque do dengue (DHF/DSS). Embora as infecções por 

vírus da dengue geralmente sejam autolimitantes, a doença é 

um desafio de saúde pública nas regiões tropicais e 

subtropicais dada a dificuldade de controle do vetor (HASAN et 

al., 2016).  

A Febre Chikungunya é uma arbovirose causada pelo 

vírus chikungunya (CHIKV), emergente, reincidente nas regiões 

tropicais e subtropicais da Ásia, África, América Central e do 

Sul. A doença se manifesta com um espectro clínico de 

manifestações que vão desde infecção inaparente até doença 

febril moderada, bem como artralgia grave ou artrite que afeta 

múltiplas articulações e pode incapacitar (PATIL et al., 2013).  

No que diz respeito aos mosquitos transmissores destas 

arboviroses, estes adaptaramse muito bem ao nosso país 
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devido às condições climáticas. O ciclo de vida dos mosquitos 

do gênero Aedes é composto por quatro fases: ovo, larva, pupa 

e adultos. As larvas se desenvolvem em água parada, limpa ou 

suja. Na fase do acasalamento, em que as fêmeas precisam de 

sangue para garantir o desenvolvimento dos ovos, ocorre a 

transmissão da doença (ZAHOULI et al., 2016).  

O seu controle é difícil, por ser muito versátil na escolha 

dos criadouros onde deposita seus ovos, que são 

extremamente resistentes, podendo sobreviver vários meses 

até que a chegada de água propicia a incubação. Uma vez 

imersos, os ovos desenvolvem-se rapidamente em larvas, que 

dão origem às pupas, das quais surge o adulto. O modo mais 

eficaz de evitar a transmissão das doenças por eles 

transmitidos consiste na eliminação do mosquito transmissor, 

através do combate aos focos de acúmulo de água, locais 

propícios para a criação do mosquito transmissor das doenças 

(KRAEMER et al., 2016).  

Para conter a proliferação destas doenças, o país tem 

apostado no controle do vetor através de procedimentos 

biológicos, químicos e mecânicos. Associados aos muitos 

casos das doenças veio também à preocupação em encontrar 

melhores maneiras de prevenir a doença, e evitar a proliferação 

dos mosquitos do Aedes aegypti e A. albopictus, assim, passou-

se então a trabalhar melhor as questões para promoção da 

saúde e prevenção, percebendo-se que as politicas de saúde 

são uma ferramenta para as mesmas (SANTOS et al., 2017). 

Além disso, as práticas de educação em saúde, que são 

caracterizadas por serem disseminadoras de saberes e 

incentivadora das boas práticas vêm sendo importantes 

ferramentas como meios de prevenção e de combate ao 
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mosquito (RORIZ et al., 2016; SANTOS et al., 2017). Os maus 

hábitos populacionais estão diretamente correlacionados à 

proliferação dos mosquitos. O descarte de embalagens na 

natureza, o acúmulo de lixo nas residências, armazenamento 

inadequado de água, cultivo de plantas fontes de criadouros, 

obras inacabadas sem que haja um monitoramento e cuidado 

com possíveis criadouros contribuem para a proliferação do 

mosquito.  

Neste cenário, fica clara a importância de promover a 

educação ambiental aliada promoção da saúde e prevenção, 

visto que, não se trata apenas de conhecer os mosquito 

transmissores das doenças, mas também de incentivar uma 

mudança de hábito, que aliada ao cuidado com o meio 

ambiente pode resultar em impacto positivo na luta contra a 

proliferação do mosquito, uma vez que, boa parte da área 

urbana que é atingida pelos vírus das doenças, é decorrente da 

carência de educação ambiental pela população, criando um 

ambiente propício à proliferação e criação de focos para o 

mosquito, facilitando o aparecimento das doenças, levando à 

possibilidade de novos surtos.  

Escolheu-se a escola como ambiente de 

desenvolvimento do presente trabalho, objetivando promover 

ações de educação em saúde criando condições para que este 

conhecimento seja colocado em prática pelos alunos, através 

da realização de investigações e discussões a respeito das 

condições ambientais na escola e em suas respectivas 

residências que pudessem estar favorecendo o surgimento de 

criadouros dos mosquitos, além de discutir as formas de 

combate e consequentemente minimização da proliferação das 

arboviroses supracitadas na escola e nos bairros. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de um estudo transversal, exploratório 

desenvolvido na Escola Municipal Lions Tambaú, localizada no 

bairro dos Bancários, município de João Pessoa–PB, com os 

alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental I e II.  

Primeiramente, foi aplicado um questionário investigativo 

que possuía perguntas estratégicas com os alunos cujo 

propósito foi realizar um levantamento das principais 

necessidades daquela localidade e que serviu como um guia 

para a elaboração das ações educativas que foram ali 

realizadas, os dados obtidos nos questionários foram tabulados 

no Microsoft Excel 2010 e analisados no Software GraphPad 

Prism. Este trabalho faz parte de um projeto de extensão da 

Universidade Federal da Paraíba intitulado “Estratégias 

educativas de prevenção e combate ao mosquito Aedes 

aegypti, transmissor de doenças como zika, dengue, 

chikungunya, e síndrome de guillan-barré, nas escolas públicas 

e comunidade geral do município de João Pessoa”. 

Foram realizadas reuniões para elaboração de 

atividades didáticas e confecção dos materiais. Primeiro 

realizamos uma palestra sobre a temática envolvendo o 

mosquito Aedes aegypti. Durante a palestra, os alunos foram 

muito participativos, todos interagiram desta forma adquirindo 

novos conhecimentos. 

Na sequência foi apresentado um teatro com fantoches, 

no qual encenamos a história de uma criança que foi infectada 

pelo mosquito Aedes egypti e foi infectada por uns dos sorotipos 

da dengue, desenvolvendo a doença. Mostramos as fases de 
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desenvolvimento da virose, sua sintomatologia e tratamento. 

Evidenciamos ainda toda a problemática envolvida, como a 

perda das aulas, o transtorno causado aos familiares, entre 

outras. 

Em outros momentos, realizamos aulas práticas onde os 

alunos puderam observar por meio do microscópio 

estereoscópico e do microscópio óptico comum, as fases do 

desenvolvimento dos vetores e compreender o seu ciclo de 

vida. 

Utilizamos os de jogos de tabuleiro, confeccionados por 

nós, como ferramenta de fixação do conteúdo abordado. E ao 

final de cada apresentação, ocorria um jogo em equipe de 

perguntas e respostas, o que despertou muito o interesse dos 

alunos, uma vez que os jogos ajudam a criar um entusiasmo 

sobre o conteúdo a ser trabalhado a fim de considerar os 

interesses e as motivações dos educandos em expressar-se, 

agir e interagir nas atividades lúdicas realizadas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Da aplicação do questionário pode-se perceber que apesar 

da maioria dos alunos conhecerem os mosquitos vetores, as 

doenças associadas e hábitos que facilitam o surgimento de 

criadouros, muitos deles não colocam em prática as medidas 

que evitam a propagação dos mosquitos. Os dados 

correspondem ao total de alunos de todas as séries do ensino 

fundamental. Quando perguntados se conheciam as formas de 

prevenção da proliferação do mosquito Aedes aegypti, a 

maioria dos alunos 110 (89,43%) responderam que sim (Figura 

1).  
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Figura 1: Conhecimento dos alunos sobre as formas de 

prevenção e combate aos mosquitos Aedes aegypti e Aedes 

albopictus. 

 
Fonte: Próprio Autor (2019) 

 Entre os alunos que afirmaram conhecer as formas de 

prevenção das arboviroses, a escola foi o principal local de 

obtenção dessa aprendizagem a ser indicado por eles, seguida 

pela televisão, internet e agentes de saúde (Figura 2). 

 

Figura 2: Locais de aprendizado. 

 
Fonte: Próprio Autor (2019) 
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 Além disso, quando perguntados se a escola fazia 

campanhas de prevenção contra Dengue, Zika e Chikungunya 

obteve-se que 116 alunos (82,3%) responderam sim, 19 

(13,5%) responderam não e 6 (4,2%) não souberam responder 

(Figura 3). De acordo com as respostas podemos notar a 

importância das escolas como a principal disseminadora dos 

conhecimentos de prevenção ao mosquito Aedes aegypti. 

Segundo Santos, (2017), a utilização da escola para 

desenvolvimento de ações educativas de combate ao Aedes 

aegypti é uma importante ferramenta no combate além de 

possibilitar manutenção e ampliação das atividades educativas, 

já que possuem bom rendimento e baixo custo e a participação 

ativa da comunidade (SANTOS, 2017). 

 

Figura 3: Campanha de prevenção contra as arboviroses nas 

escolas. 

 
Fonte: Próprio Autor (2019) 
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 Quando questionados a respeito se colocavam as medidas 

de prevenção em prática, da análise da figura 4 percebe-se que 

o número dos alunos que colocam em prática as medidas de 

prevenção foi próximo aos que responderam que não. Apesar 

de toda a quantidade de informações disseminadas, é possível 

obsedrvar que quase 50% dos alunos, não praticam medidas 

de prevenção. Neto (2016) descreve a importância de 

ferramentas educativas para as arboviroses (NETO, 2016). As 

crianças também precisam ser alcançadas nesse processo. 

Soares e colaboradores (2017) enfatizam sobre método 

educacional infantil na prevenção e combate à dengue, zika 

vírus e Chikungunya (SANTOS et al., 2017). 

 

Figura 4: Prática de medidas de prevenção. 

 
 Fonte: Próprio Autor (2019) 

 

 Sobre o conhecimento dos alunos acerca das doenças que 

o Aedes aegypti podia transmitir, 106 alunos (84,8%) 

responderam que sim, 10 (8,0%) desconheciam e 9 (7,2%) não 
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responderam (Figura 5). Dos que responderam sim, a maioria 

relevou conhecer os sintomas das arboviroses dengue, zika e 

chikungunya (Figura 6). Roriz, Peres, Ramos (2016) avaliando 

a percepção de alunos do 9º sobre dengue, zika e chikungunya 

perceberam que os alunos não as conheciam totalmente 

(RORIZ; PERES; RAMOS, 2016). 

 

Figura 5: Conhecimento das doenças que o mosquito pode 

transmitir. 

 
Fonte: Próprio Autor (2019) 
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Figura 6: Conhecimento dos sintomas da Dengue, Zika e 

Chikungunya. 

 
Fonte: Próprio Autor (2019) 

 

 Ao serem questionados sobre a diferença entre as doenças 

Dengue, zika e chikungunya, a maioria dos alunos não soube 

diferenciar com exatidão os sintomas que as diferenciavam 

umas das outras (Figura 7). Apesar de sabermos que até 

profissionais da saúde, apresentam dúvidas a respeito dos 

diferentes sintomas dos principais tipos de arboviroses, levando 

muitas vezes ao diagnóstico clínico equivocado e consequente 

registro de notificação dos casos. 
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Figura 7: Diferença entre as arboviroses dengue, zika e 

chikungunya. 

 

 

 
Fonte: Próprio Autor (2019) 

 

 A maioria dos entrevistados respondeu que sim sobre a 

ocorrência de uma das três arboviroses nas residências, sendo 

a dengue, zika e chikungunya nesta ordem as mais frequentes 

(Figura 8 e  9). De acordo com as respostas é provável que 

estas arboviroses tenham ocorrido haja vista vivermos numa 

área endêmica para estas, porém não se pode afirmar o valor 

exato, haja vista os próprios alunos não saberem discriminar as 

arboviroses e estes casos terem sido diagnosticados segundo 

os exames recomendados.  
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Figura 8: Caso de alguma arbovirose na família. 

 
Fonte: Próprio Autor (2019) 

 

Figura 9: Distribuição das arboviroses nas residências dos 

discentes. 

 
Fonte: Próprio Autor (2019) 

 



A EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
ARBOVIROSES 

31 
 

 Sobre a frequência e visita dos agentes de saúde em suas 

residências, a maioria dos estudantes relatou que os mesmos 

não visitam a um certo tempo as residências (Figura 10). Pode 

ter ocorrido um viés de seleção, uma vez que no momento da 

visita destes profissionais, o responsável da residência deve ter 

sido chamado ao invés do estudante.  

 

Figura 10: Frequência da visita dos agentes de saúde. 

 

 
Fonte: Próprio Autor (2019) 

 

 Os alunos que responderam que os que os agentes 

passavam em sua casa com regularidade, a maioria relatou que 

além da vistoria os agentes explicavam sobre as arboviroses 

(Figura 11). Os agentes comunitários de saúde possuem 

atribuições comuns a todos os profissionais, como realizar a 

educação e o cuidado da saúde da população registrada; 

praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos 
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sociais que visa a propor intervenções que influenciem os 

processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das 

coletividades e da própria comunidade; promover a mobilização 

e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle 

social (PNAB, 2012). 

 

Figura 11: Atividades executadas pelos agentes de saúde nas 

residências. 

 
Fonte: Próprio Autor (2019) 

  

 Por fim, sobre a participação em mutirões de combate aos 

focos do mosquito, a maioria dos estudantes desconhecia tal 

ação (Figura 12).  

 Benítez-Leite e colaboradores (2002) em um estudo em 

Assunção, Paraguai, concluem que apesar da população 

estudada possuir conhecimento adequado sobre as 
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características da dengue e seu controle, houve uma escassa 

participação comunitária, sendo que a aquisição de 

conhecimentos não implicou necessariamente na aquisição de 

práticas preventivas.  

 

Figura 12: Participação em mutirão. 

 
Fonte: Próprio Autor (2019) 

 

 Os autores destacam ainda que nos programas de controle 

da doença as ações devem se adequar às estruturas locais e 

fomentar a participação integral e contínua da comunidade. 

Com relação às atividades educativas na escola obtivemos um 

resultado bastante enriquecedor, observado pelo desempenho 

dos alunos e a curiosidade com o tema que aumentava a cada 

encontro. Foi possível verificar que estratégias de educação em 

saúde são fundamentais para a promoção da saúde pública. 

Diante disso, a dengue, zika e chikungunya passaram a ser 
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entendidas como um problema que precisa ser combatido e que 

todos são responsáveis, e pode-se formar na Escola Municipal 

de Ensino Lions Tambaú, uma rede de multiplicadores no 

combate ao mosquito Aedes aegypti. 

 

CONCLUSÕES  

 

 O presente trabalho demonstrou a importância da escola 

e dos meios pedagógicos nas ações de combate aos mosquitos 

vetores das arboviroses, buscando a percepção e a consciência 

dos discentes a respeito dos benefícios que a prática de bons 

hábitos trazem à população. Pudemos observar que embora 

haja atualmente muitas informações acerca do Aedes aegypti e 

Aedes albopictus e as doenças associadas disseminadas nos 

diferentes meios de comunicação, ainda é deficitária a prática 

desses conhecimentos. Esperamos que com base nas ações 

educativas desenvolvidas num ambiente que agrega 

conhecimento, cidadania, e coletividade, possamos ter 

sensibilizado a comunidade escolar e provocado mudanças de 

hábitos que se estendam além da escola e atinjam as suas 

residência, sua cidade, seu estado e por fim todo o país. 
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RESUMO: O envelhecimento é constantemente associado a 
um processo de limitações e fragilidades, e na perspectiva da 
sexualidade predomina a ideia de que essa faixa etária não 
possui uma vida sexual ativa, o que juntamente a tabus e 
preconceitos sociais interferem na abordagem sobre a temática 
voltada a esse público. Objetivou-se evidenciar na literatura a 
importância da educação em saúde como atuante na 
transmissão do conhecimento sobre a necessidade da 
prevenção à HIV/AIDS voltadas ao público idoso. Trata-se de 
uma revisão de literatura integrativa, realizada de julho a 
outubro de 2020, através das bases de dados eletrônicas 
BVSMS, SCIELO e Google Acadêmico, empregando o uso dos 
descritores: “HIV”, “idoso”, “educação em saúde”, 
“enfermagem”. Os achados evidenciaram que a educação em 
saúde é uma ferramenta indispensável na promoção à saúde, 
uma vez que atua na difusão de conhecimento sobre a 
síndrome da imunodeficiência adquirida (HIV), bem como nas 
questões sobre a sexualidade livre de preconceitos e 
julgamentos, além de fomentar dentre outras ações a 
necessidade do uso de preservativos como medida preventiva 
de modo a estimular a prática sexual segura. Diante disso, 
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conclui-se que é necessário que a educação em saúde seja 
desempenhada eficazmente na assistência de modo 
estratégico a pessoa idosa, compreendendo-a em sua 
integralidade. 
Palavras-chave: HIV. Idoso. Educação em saúde. 
Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no 

Brasil, o idoso é definido como indivíduo com 60 anos ou mais. 

Toda via, o envelhecimento não é pautado apenas em sua 

idade cronológica, visto que o envelhecimento é um processo 

dinâmico e individual marcado por mudanças multifatoriais 

(BRASIL, 2006; BASTOS et al., 2018). 

Hodiernamente, a associação direta do envelhecimento à 

incapacidade e/ou decadência, retarda a abordagem sobre a 

sexualidade voltada à pessoa idosa. A ideia de que essa faixa 

etária não possui uma vivência sexual ativa, associado à tabus, 

pressão e preconceito social, são alguns dos desafios 

enfrentados por esse público, que por essas problemáticas 

acabam se retraindo, inibindo seus desejos e consequentemente 

desestimulando a vida sexual desses (CASSÉTTE et al., 2016). 

Por outro lado, o sexo, quando analisado sob a 

perspectiva da procriação, torna-se menos necessário com a 

idade. As alterações hormonais, especialmente na mulher após 

a menopausa, resultam em uma redução do desejo sexual 

durante a velhice.  Entretanto, o surgimento de medicamentos 

e próteses para disfunção sexual e reposição hormonal, 

proporcionaram aos idosos a continuidade da busca pelo prazer 
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sexual, estimulando-os a tornarem-se mais ativos sexualmente 

(SANTOS et al., 2017). 

Diante disso, a educação em saúde para a terceira idade 

ainda não está efetivamente inserida na sociedade, devido 

dentre outros fatores a alusão de dessexualização da pessoa 

idosa, fazendo com que aumente a vulnerabilidade às Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST), como a  infecção pelo vírus 

da imunodeficiência humana (HIV), agente etiológico da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), a qual 

promove a perda gradativa da imunidade celular do hospedeiro, 

resultando no desenvolvimento de infecções oportunistas e 

cânceres raros (SANTOS et al., 2017). 

Nesse contexto, diversos fatores corroboram para 

vulnerabilidade da HIV/ AIDS no indivíduo idoso, como partida 

muitos destes não se enxergam suscetíveis à infecção e 

atribuem esse risco ao grupo jovem, além disso, muitos 

acreditam que o uso do preservativo é desnecessário, por 

considerarem um contraceptivo e que por não estarem em 

idade reprodutiva não julgam seu uso como importante 

(ANDRADE et al., 2017; BITTENCOURT et al., 2016). 

Segundo dados do Ministério da Saúde (Boletim 

Epidemiológico HIV/Aids 2019) de 2017 a 2019 foram 

notificados 3.838 novos casos de HIV no Brasil em pessoas 

acima de 60 anos. Assim, sabendo-se que a população brasileira 

caminha para o crescimento demográfico da população idosa 

seja em decorrência da redução na taxa de mortalidade e de 

fecundidade, avanço das tecnologias em relação à saúde para 

o tratamento de doenças crônicas e promoção da qualidade de 

vida, torna-se imprescindível atentar-se para a assistência a 
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esse público também no que diz respeito a sua vida sexual 

(BRASIL, 2019; IBGE, 2015; NARDELLI et al., 2016). 

Dessa forma, é indispensável que enfermagem junto a 

equipe de saúde abordem pontos sobre a sexualidade e 

HIV/AIDS na terceira idade durante as consultas, pontuando 

desde as modificações biológicas que podem ocorrer até o uso 

correto de preservativos, uma vez que há relatos de que “o uso 

das medidas preventivas utilizadas pela pessoa idosa por vezes 

é inadequado” (OLIVEIRA et al., 2016), bem como 

esclarecimentos sobre o processo saúde-doença, devendo o 

profissional estar apto para amparar o indivíduo 

adequadamente (MENDONÇA et al., 2020). 

Frente ao exposto, objetivou-se evidenciar na literatura a 

importância da educação em saúde como atuante na 

transmissão do conhecimento sobre a necessidade da 

prevenção à HIV/Aids voltadas ao público idoso. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, um 

método de pesquisa a qual é sequenciada por seis etapas: 

elaboração da questão norteadora; busca na literatura; coleta 

de dados; análise crítica dos estudos incluídos; interpretação e 

síntese dos resultados; e apresentação da revisão 

(PROCHNOW, 2012). Para a elaboração deste estudo a 

temática foi baseada na seguinte questão norteadora: “Qual a 

importância e como a educação em saúde atua na transmissão 

do conhecimento sobre HIV/aids ao público idoso?  

A fim de trazer resolutividade a questão da pesquisa, foi 

realizado buscas nas bases de dados eletrônicas Biblioteca 
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Virtual em Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online 

(SCIElO), bem como no sistema de pesquisa do Google 

Acadêmico. Foram utilizados como critérios de inclusão artigos 

publicados e disponibilizados gratuitamente em sua totalidade 

entre os anos de 2016 a 2020, na língua portuguesa, inglesa e 

espanhola, mediante o uso dos descritores disponíveis nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “HIV”; idoso”; 

“educação em saúde”; “enfermagem”. Excluindo artigos que 

não se enquadrassem no contexto da temática ou que não 

obedecessem aos critérios de inclusão.  

A coleta de dados ocorreu de julho a outubro de 2020, 

após análise dos artigos selecionados, com leitura detalhada de 

título, resumo e corpo do texto, foram captados 18 artigos que 

obedeciam aos critérios de elegibilidade e corroboraram para 

elaboração do presente estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto aos resultados, para fundamentação das 

discussões do presente estudo, foram obtidos 18 artigos 

selecionados de acordo com os critérios determinados na 

metodologia. Apresentados no Quadro 1 com especificações de 

acordo com o autor, ano, título, periódico e tipo de estudo 

utilizado. 
 

Quadro 1. Artigos elencados para pesquisa. 

Autor 
(Ano) 

Título Resultados Tipo de 
Estudo 

ALENCAR; 
CIOSAK. 
(2016) 

Aids em 
idosos: 
motivos que 
levam ao 

Emergiram três categorias 
empíricas: o diagnóstico tardio 
do HIV acontece na contramão 
do serviço de saúde; 

Estudo 
prospectivo, 
qualitativo 
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diagnóstico 
tardio 

invisibilidade da sexualidade do 
idoso; e fragilidades na 
solicitação da sorologia anti-HIV 
para os idosos. 
 

ARAÚJO et 
al. 
(2020) 

Intervenção 
educativa 
com idosos 
sobre HIV/ 
Aids: um 
estudo 
quase 
experimental 

A comparação dos 
conhecimentos dos idosos antes 
e depois da intervenção 
educativa evidenciaram maior 
número de acertos, com 
percentual mínimo de 3,34% e 
máximo de 75%. Diferenças 
estatísticas significativas foram 
encontradas em uma das 
questões nos domínios conceito, 
transmissão e tratamento; e nas 
duas questões sobre 
vulnerabilidade. 
 

Estudo quase-
experimenta 

BASTOS et 
al. 
(2018) 

Avaliação do 
nível de 
conheciment
o com 
relação à 
Aids e sífilis 
por idosos do 
interior 
cearense, 
Brasil. 

Dentre os investigados, 96,4%, 
tinham conhecimento sobre Aids 
e 67,3% desconheciam a sífilis. 
Entretanto, 38,1% acreditavam 
que beijo na boca e 78,1% que 
picada de mosquito eram meios 
de transmissão do HIV. 
Desconheciam a forma de 
transmissão da sífilis 70,9%. 
Após as oficinas os índices 
alteraram positivamente. 
 

Estudo 
quantitativo  

BITTENCO
URT et al. 
(2016) 

Concepçõe
s de idosos 
sobre 
vulnerabilid
ade ao 
HIV/Aids 

As concepções de idosos 
foram representadas pelas 
categorias: Condições sociais 
- informações sobre 
HIV/AIDS - conhecimento de 
idosos pautado em ideias 
negativas com fontes de 
informações em palestras, 
televisão e experiências; 
Condições cognitivas - 
conhecimento de idosos 
sobre transmissão e 
prevenção do HIV/AIDS - 
percepção de vulnerabilidade 

Pesquisa 
exploratória de 
abordagem 
qualitativa 
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centra-se na ideia de grupos 
de risco; Condições 
comportamentais - atitudes 
de idosos frente ao HIV/AIDS 
- a não utilização do 
preservativo é justificada por 
prática sexual com parceiro 
único e por ser oriundo de um 
tempo histórico de pouca 
preocupação com AIDS. 
 

CASSÉTT
E et al. 
(2016) 

HIV/Aids em 
idosos: 
estigmas, 
trabalho e 
formação em 
saúde 

Os profissionais relatam 
sobrecarga de trabalho e 
sobrecarga psíquica, 
dificuldades em abordar 
aspectos da sexualidade e 
práticas sexuais com idosos e 
admitem compartilhar alguns 
estereótipos e preconceitos 
vinculados ao HIV/aids e à 
sexualidade da pessoa idosa. 
 

Pesquisa 
qualitativa de 
caráter 
exploratório 

CUNHA et 
al. 
(2015) 

Vovó e vovô 
também 
amam: 
sexualidade 
na terceira 
idade 

Os resultados revelam o 
significado atribuído pelos 
profissionais à sexualidade na 
terceira idade, as formas como 
os profissionais identificam as 
necessidades sexuais, como era 
realizado o atendimento das 
necessidades sexuais de idosos 
e as ações sobre a qualidade da 
vida sexual. 
 

Estudo 
exploratório, de 
abordagem 
qualitativa 
 

FONSECA
; BATISTA; 
SANTANA. 
(2020) 

Diagnóstico 
tardio de HIV 
na terceira 
idade: uma 
análise de 
reportagens 
veiculadas 
na mídia 

Se faz necessário trabalhar nas 
políticas públicas questões sobre 
soropositividade das pessoas na 
terceira idade, intervenções 
através da criação de 
campanhas, cartilhas e outras 
sobre a importância do uso do 
preservativo, importância do 
olhar humanizado do profissional 
de saúde voltado para a 
população idosa, e olhar mais 

Pesquisa 
qualitativa 
exploratória 
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minucioso e sensível aos sinais e 
sintomas da doença para que o 
tratamento possa ser praticado 
na fase inicial da infecção. 
 

LIMA. 
(2020) 

Sexualidade 
na terceira 
idade e HIV 

Dos entrevistados 43%, relatam 
fazer uso de alguma medida de 
prevenção. A realização de 
programas de prevenção 
voltados para o atendimento de 
pessoas com 50 anos ou mais, 
deve estar atenta às questões de 
sexualidade no em velhecimento 
 

Pesquisa de 
caráter 
prospectivo, 
quantitativo e 
descritivo 

MENDON
ÇA et al. 
(2020) 

Vivência de 
sexualidade 
e HIV/Aids 
na terceira 
idade 

No confronto dos dados obtidos 
sobre conhecimentos de 
HIV/Aids e vivências da 
sexualidade dos idosos mostrou-
se incongruente.  
 

Investigação 
avaliativa 

NARDELLI 
et al. 
(2016) 

Conhecimen
to sobre 
síndrome da 
imunodeficiê
ncia humana 
de idosos de 
uma unidade 
de atenção 
ao idoso 

A maioria dos participantes eram 
mulheres (74%), entre 60 a 69 
anos (51%). O maior índice de 
acertos obteve a transmissão por 
agulhas 96,2% e o menor 
(45,3%), a transmissão pela 
picada de mosquito e se a 
pessoa com o vírus da 
imunodeficiência humana 
sempre apresenta sintomas 
(49,6%). 88,2% deles relataram 
nunca usar camisinha.  
 

Estudo 
descritivo, 
transversal e 
quantitativo 

OLIVEIRA 
et al. 
(2016) 

Infecções 
sexualmente 
transmissívei
s: prevenção 
da terceira 
idade 
 
 

Identificaram-se três grupos 
temáticos norteadores da 
discussão: conhecimento sobre 
as ações de prevenção, no qual 
constatou-se que a maioria dos 
idosos não possui informações 
detalhadas sobre ISTs; 
principais medidas preventivas 
mediante as quais destacou- se 
que grande parte da população 
idosa faz uso de preservativo e; 
ausência de métodos 
preventivos. 

Revisão 
integrativa de 
literatura 
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PAULA; 
RODRIGU
ES. 
(2020) 

Sexualidade 
de idosas e 
contribuiçõe
s da 
enfermagem 

Dentre as contribuições de 
enfermagem elencadas, temos: 
educação em saúde para idosas 
sobre sexualidade, capacitação 
da equipe de enfermagem, 
pesquisas na área, apoio e 
acolhimento, consulta de 
enfermagem, coleta de 
Papanicolau, sensibilização da 
enfermagem e das idosas sobre 
saúde sexual. 

Revisão 
narrativa 
 

REIS et al. 
(2020) 

A atuação do 
enfermeiro 
frente à 
sexualidade 
na terceira 
idade: uma 
revisão 
integrativa 

Os resultados demonstram que o 
enfermeiro possui papel 
fundamental na frente à  
sexualidade na terceira id 
ade, uma vez que, o mesmo 
necessita estar habilitado para 
orientar e abordar este  
tema com os idosos, visto que 
faz parte de seus papéis 
prestarem à assistência 
humanizada e de qualidade. 
 

Revisão 
integrativa 

RODRIGU
ES et al. 
(2018) 

O percurso 
educativo 
dialógico 
como 
estratégia de 
cuidado em 
sexualidade 
com idosas 

Evidenciou-se que as mulheres 
deste estudo possuíam 
dificuldade em conceituar 
sexualidade, reduzindo o 
conceito a sexo. Além de divergir 
a sexualidade para homens e 
mulheres, e configurá-la como 
prática da juventude. 
 

Estudo 
qualitativo e 
participativo 
 

RODRIGU
ES et al.  
(2019) 

Desvelament
o crítico em 
sexualidade 
entre idosas 
como 
dispositivo 
de avaliação 
educativa 
dialógica 
 

Os seguintes desvelamentos 
críticos foram apreendidos: 
compreensão biopsicossocial da 
sexualidade; compreensão das 
diferenças sociais e psicológicas 
da sexualidade; e compreensão 
da sexualidade enquanto 
vivência na terceira idade. 
 

Pesquisa 
avaliativa, de 
abordagem 
qualitativa e 
construtivista 
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SANTOS 
et al. 
(2017) 

Sexualidade 
e aids na 
terceira 
idade 

A maioria dos médicos relatou 
que os idosos questionam, 
principalmente, a respeito  
de disfunção erétil, medicamento 
para ereção peniana e reposição 
hormonal. A solicitação do 
exame de HIV não faz parte da 
rotina da maioria  
dos médicos, e a maioria dos 
idosos não pede para realizar o 
exame. 
 

Estudo 
transversal, de 
natureza 
quantitativa 
 

SOUZA et 
al.  
(2019) 

Envelhecime
nto, 
sexualidade 
e cuidados 
de 
enfermagem
: o olhar da 
mulher idosa 

Notou-se que as idosas têm 
receio de falar sobre 
sexualidade, principalmente com 
os profissionais da saúde. Pelas 
próprias influências da 
sociedade, muitas vezes 
excluem essa temática do 
cuidado da saúde da mulher 
idosa. 
 

Estudo 
qualitativo 
descritivo 

UCHÔA et 
al. 
(2016) 

A 
sexualidade 
sob o olhar 
da pessoa 
idosa 

Os idosos apresentaram idade 
média de 72 (±5,92) anos. A 
maioria (62,5%) relatou não 
estar preparado na juventude 
para iniciar a vida sexual, tinham 
reduzido conhecimento sobre 
doenças sexualmente 
transmissíveis (41%) e suas 
formas de prevenção (42,3%). 
 

Estudo 
quantitativo, 
observacional, 
Estudo do tipo 
transversal 
analítico 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2020. 

 

Compreende-se que a educação em saúde possui 

grande relevância, sendo fundamental na prática profissional 

também como ferramenta para o cuidado, podendo ser 

desempenhada em hospitais, Estratégia Saúde da Família, bem 

como em ambulatórios e instituições de longa permanência, 

seja em conjunto grupal ou em consultas individuais. Essa 

ferramenta, enquanto promoção à saúde atua como facilitadora 

para o esclarecimento de dúvidas e difusão de conhecimento a 
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respeito da síndrome da imunodeficiência adquirida, assim 

como outras infecções sexualmente transmissíveis além de 

exames como a citologia oncótica, e questões relacionadas às 

práticas sexuais dos indivíduos, por exemplo (PAULA; 

RODRIGUES, 2020). 

É observado que a sexualidade é um aspecto importante 

do ser humano, e por sua vez não diz respeito apensas ao ato 

sexual propriamente dito, mas perpassa esse conceito, 

podendo ser representada pela interação de vários elementos, 

incluindo além do sexo, carinho, companheirismo, erotismo, 

prazer, intimidade e reprodução. Com isso, é válido ressaltar 

que a sexualidade é expressada e experenciada de modo 

singular, seja por meio dos pensamentos, atitudes e 

comportamentos, bem como dos relacionamentos. Toda via, é 

indiscutível que ela sofre alterações ao decorrer da vida que 

nem sempre são desejáveis, no entanto, não quer dizer que não 

possam haver melhorias (PAULA; RODRIGUES, 2020; WHO, 

2018). 

Por sua vez, o envelhecer é uma etapa individual e 

natural da vida, essa fase traz consigo ao longo de seu 

processo alterações fisiológicas e hormonais que atingem tanto 

os homens quanto as mulheres, e podem interferir em sua vida 

sexual, fazendo com que esse muitas vezes se retraia, seja por 

consequência de alguma doença, ou por aspectos culturais e 

sociais. Nessa etapa, se volta a atenção para a manutenção de 

uma vida saudável e ativa, a fim de uma qualidade de vida 

satisfatória, no entanto, muitas vezes negligenciam o fato da 

sexualidade estar ligada a essa qualidade (UCHÔA et al., 

2016). 
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 Isso se deve tanto aos fatos históricos que reprimem e 

silenciam o sexo, atribuindo a ele a impureza, e restrição quanto 

à reprodução e não para proporcionar o prazer ou 

autoconhecimento, interferindo na forma como os idosos 

vivenciam e se enxergam dentro dessa questão. Além disso, 

essa temática ainda se encontra envolta por rejeição, 

discriminação, tabus e preconceitos sociais, dogmas religiosos 

e familiares que por vezes preferem se omitir, por considerarem 

uma prática inaceitável ou depreciativa, não sendo favoráveis 

quanto a prática de uma sexualidade plena e saudável (LIMA, 

2020; UCHOA et al., 2016). 

Dessa forma, aponta-se a importância e necessidade de 

maior atenção dos profissionais da área da saúde sobre o sexo 

no envelhecimento, tendo em vista a carência no que diz 

respeito a assistência ao idoso devido as negativas envolvidas, 

dificultando sua abordagem. Nesse sentido, é notório que 

muitos profissionais ainda apresentam despreparo para acolher 

o indivíduo sobre sua sexualidade, restringindo sua conduta a 

preocupações com doenças crônicas e outras queixas, não 

abrindo espaço para que isso seja abertamente dialogado sem 

constrangimento, receio ou desconforto, e consequentemente 

favorecendo o comportamento muitas vezes reservado do 

idoso, fazendo-o guardar para si suas negativas e experiências 

(SOUZA et al., 2019). 

Ademais, para atingir a saúde sexual dos usuários na 

Atenção Primária, por exemplo, é importante que o profissional 

enfermeiro integre o ensino. Para tanto, educação em saúde é 

considerada uma metodologia ativa, e deve ser utilizada pelos 

enfermeiros juntamente a equipe para que possam implementar 

intervenções na população. Além disso, é papel desses 
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profissionais desenvolver condutas de promoção e prevenção 

também no que tange as infecções sexualmente transmissíveis 

e ao HIV, estimulando o uso de preservativos, a realização do 

teste de HIV, promovendo a construção e transmissão de 

conhecimento, possibilitando o empoderamento social, 

influenciando consequentemente na qualidade de vida, 

proporcionando também uma concepção otimista sobre a 

sexualidade da terceira idade (RODRIGUES, 2019; 

RODRIGUES, 2018). 

Diante do número de casos de contaminação pelo HIV 

na população idosa citado anteriormente, e frente a carência de 

conhecimento, despreparo profissional, bem como os 

obstáculos enfrentados por esse público, é imprescindível a 

propagação e aprofundamento a respeito da temática, tendo em 

vista que esses são pontos que geram vulnerabilidade e que 

estão relacionados  ao diagnóstico tardio de HIV/Aids nesse 

público. Inúmeras vezes ao se direcionarem aos serviços de 

saúde, apresentando uma sintomatologia sugestiva, esses 

idosos são frequentemente submetidos a exames que detectam 

determinadas patologias e não ao HIV primeiramente. Essa 

conduta, assumida por parte dos profissionais de saúde, 

retardam o diagnóstico, e consequentemente dificultam o 

tratamento no estágio inicial da doença (ALENCAR; CIOSAK, 

2016). 

Em virtude da não vinculação entre o idoso e a vida 

sexual ativa, o diagnóstico das infecções, principalmente do 

HIV, acaba sendo realizado tardiamente, devido aos diversos 

sintomas que se mascaram em outras patologias. Mediante a 

isso, quando soropositivo, sabe-se que todo o processo 

partindo do diagnóstico até a aprender a dar continuidade à 
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vida, provoca muitos impactos, e quando na terceira idade, esse 

resultado torna-se ainda mais complexo, ocasionando muitas 

vezes vergonha de ser soropositivo em consequência também 

dos estereótipos designados pela sociedade que permeiam 

essa fase da vida, os encarando como alguém frágil, mas 

raramente como alguém sexualmente ativo o que gera riscos a 

vida desse indivíduo e a de seus parceiros (ALENCAR; 

CIOSAK, 2016; CASSÉTTE et al., 2016). 

Esse comportamento externado também por alguns 

profissionais da saúde, interferem na identificação precoce 

dessas infecções. Com isso, é preciso que esses deixem seus 

conceitos e estigmas de lado para que não afete o atendimento 

prestado ao idoso, a fim de atenuar a vulnerabilidade desse 

grupo. É imprescindível apoiar e acolher essas pessoas, os 

compreendendo e auxiliando com suas dificuldades, além de 

positivar a importância da prática sexual, bem como seus 

benefícios, englobando as percepções corporais, tendo em 

vista que a maneira como esse acolhimento será conduzido 

consistirá em um fator determinante para o tratamento com o 

intuito de não o perder e deixar de ofertar a continuidade da 

assistência (PAULA; RODRIGUES, 2020; ALENCAR; CIOSAK, 

2016). 

Assim, o profissional deve possuir uma visão ampla, 

enxergando um indivíduo em sua integralidade, distinguindo-se 

do senso comum social, pois a rotina desses idosos em sua 

maioria já possuem prejulgamentos desnecessários. Com isso, 

é indispensável que o profissional propicie estratégias de saúde 

que contribuam beneficamente na atenção voltada a esse 

público, tanto para a visibilidade sexual do idoso, quanto para o 

diagnóstico precoce de HIV. Toda via, vale ressaltar que os 
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mecanismos aplicados devem ser reconsiderados, uma vez que 

a forma de abordar o idoso não pode ser a mesma empregada 

para outros grupos etários (FONSECA; BATISTA; SANTANA, 

2020). 

Sobretudo, é fundamental salientar a relevância do 

momento da prestação da educação em saúde, a qual deve 

envolver instruções e estímulos para construção de hábitos 

para uma prática sexual, segura e saudável, desenvolvendo um 

diálogo aberto sobre a temática entre o paciente e o profissional 

de modo a proporcionar um bem estar no atendimento. 

Viabilizando um ambiente que repasse confiança e respeito 

para que eles se sintam à vontade de modo a tentar romper as 

barreiras sejam elas socioculturais ou biológicas, reafirmando a 

liberdade que o idoso detém de vivenciar sua sexualidade com 

o propósito de descobrir meios para que o idoso possa exercer 

sua sexualidade adequando-se a suas necessidades (ARAÚJO 

et al., 2020; RODRIGUES et al,. 2018). 

Para tanto, a educação em saúde precisa ser 

desempenhada eficazmente, a fim de desconstruir as ideias e 

conceitos errôneos consolidados pela sociedade. Nota-se que 

é necessário evidenciar a adoção de medidas de prevenção 

quanto ao HIV, bem como “às disfunções eréteis, menopausa, 

andropausa, divulgar métodos  para  a  expressão  da  

sexualidade,  trabalhar diretamente com o idoso despertando 

seu interesse” (CUNHA et al., 2015),  visando o 

aperfeiçoamento da assistência fornecida e consequentemente 

a melhoria na qualidade de vida dessa público. Desse modo, é 

indispensável inserir a sexualidade de maneira sistemática nas 

rotinas empregadas o cuidado de enfermagem, de modo a 

corroborar para atenuação do preconceito e tabus. Contudo, é 
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preciso modificar certos paradigmas na saúde, no exercício do 

trabalho e reconsiderações sobre valores pessoais (SOUZA et 

al., 2019; REIS et al., 2020).  

Além disso, cabe ao profissional enfermeiro orientar 

alternativas para intervir, amenizar e compensar os desgastes 

que influenciam no desempenho da sexualidade dos idosos, 

nesse contexto, a educação em saúde empregada nas 

consultas de enfermagem contribuirá na partilha do 

conhecimento e consequentemente corroborará para o 

enfrentamento da sexualidade com naturalidade. Dentre essas 

contribuições a educação em saúde é primordial, além de ações 

de capacitação e sensibilização da equipe de enfermagem para 

o preparo destes quanto a abordagem do HIV com os 

pacientes, bem como, pesquisas na área, apoio e acolhimento 

efetivo. No entanto, quando não mais lhe couber, não podendo 

trazer mais resolutividade, poderá referenciá-lo para o 

profissional oportuno (PAULA; RODRIGUES, 2020). 

É essencial que esses profissionais da saúde inseridos 

nos serviços assistenciais possuam conhecimento acerca das 

transformações associadas ao processo de envelhecimento, 

para orientar, desenvolver e elaborar estratégias apropriadas 

para oportunizar o conhecimento para o público a respeito do 

HIV/AIDS no que concerne ao seu processo saúde-doença. 

Dentre as condições estratégicas, é indispensável a 

manutenção dessa capacitação dos profissionais envolvidos 

através da educação permanente, bem como, obter constância 

nas ações educativas e informativas para toda a sociedade, 

sobretudo, onde suceda maior vulnerabilidade. Uma vez que 

apesar dos avanços, ainda é percebido a carência na habilidade 

e capacitação de profissionais de saúde quanto ao atendimento 
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livre de censura e hostilidade para que seja provido um 

atendimento na integralidade do indivíduo, emancipando a 

saúde (SOUZA et al., 2019; PAULA; RODRIGUES, 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir da compilação dos artigos expostos foi possível 

demonstrar a relevância da discussão sobre a sexualidade 

voltada ao público idoso, considerando suas vulnerabilidades 

frente à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida HIV/AIDS, 

bem como os percalços enfrentados mediante a sociedade 

hodierna, em consequência de pensamentos e atitudes 

obsoletas. Afirmando a necessidade de compreender a pessoa 

idosa integralmente com o intuito de transmitir conhecimento a 

cerca dessa infecção, bem como aspectos relacionados a 

sexualidade nessa fase da vida. 

Com isso, salienta-se que o educar é uma ferramenta 

crucial nesse contexto, onde o profissional enfermeiro possui 

papel fundamental na prestação da assistência voltada a 

terceira idade ao atuar como facilitador e orientador, idealizando 

ações e estratégias em educação em saúde que alcancem esse 

público. A fim de identificar as necessidades e dificuldades que 

permeiam essa abordagem, com o propósito de disseminar 

informações sobre a temática para que ocorra desconstrução 

dos equívocos relacionados e para que as falhas sejam 

corrigidas, visando fortalecer o conhecimento e práticas de 

prevenção objetivando uma pratica sexual segura. 

Diante dos aspectos abordados, podemos considerar 

que os objetivos do presente estudo foram alcançados, uma vez 

que a análise das leituras permitiu demonstrar a educação em 
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saúde como ferramenta para prevenção, e que é de extrema 

relevância enquanto veículo de conhecimento a respeito do 

HIV/AIDS e a contribuição que o enfermeiro possui nessa 

assistência quando detém uma visão ampla e aberta sobre a 

temática. Assim, no tocante as limitações identificadas para 

elaboração do presente estudo, pode-se evidenciar relativa 

carência quanto a evidencias cientificas atualizadas que 

retratem a respeito da educação em saúde como ferramenta 

preventiva ao HIV/AIDS no público idoso, bem como às 

contribuições e dificuldades para o enfermeiro como atuante 

nessa assistência. 

Portanto, constata-se lacunas quanto a conscientização 

relacionada a essas práticas e a execução da educação em 

saúde tanto social quanto direcionada a terceira idade, assim 

como o preparo profissional. Sendo necessária a realização do 

manejo adequado para que se obtenha resultados positivos, 

refletindo nas mudanças de comportamento com o cuidado a 

saúde sexual, normalizando as condutas sobre o tema nos 

serviços de assistência à saúde e consequentemente 

contemplando a pessoa idosa em sua totalidade. 
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RESUMO: A Febre Reumática é uma doença multissistêmica 
com alta incidência e prevalência no mundo e no Brasil, que 
acomete indivíduos geneticamente predispostos, sobretudo, 
pacientes pediátricos. Nesse contexto, surge o Projeto de 
Extensão Universitária Assistência Multiprofissional ao 
Paciente com Febre Reumática, o qual busca mostrar para os 
pais dos pacientes com Febre Reumática o que é a doença, o 
que ela pode causar e conscientizar sobre a importância da 
correta adesão ao tratamento, feito com Penicilina Benzatina. O 
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objetivo desse trabalho é relatar a experiência e a importância 
do projeto na educação médica dos discentes participantes do 
projeto assim como para o crescimento profissional dos 
docentes e profissionais técnicos administrativos. Deste modo, 
tal relato foi elaborado através das respostas dadas por 
discentes e docentes que participaram de pelo menos uma 
reunião do grupo de apoio do projeto de extensão. As 
informações foram coletadas através de um formulário aplicado 
de forma online pela plataforma Google e contemplou variáveis 
específicas. Os resultados mostraram o desenvolvimento de 
habilidades de empatia nos acadêmicos participantes, a maioria 
em períodos inicias do curso, concordando com a literatura 
vigente que aponta que a introdução precoce do discente com 
o paciente permite a melhor formação dos profissionais. Para 
docentes e os técnicos administrativos surge a oportunidade de 
aprender sobre uma doença pouco conhecida na região e 
evoluir na profissão. 
Palavras-chave: Febre Reumática. Educação em Saúde. 

Educação Médica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Febre Reumática (FR) e a Cardite Reumática (CR) 

persistem como problemas de saúde significativos nas 

populações de países em desenvolvimento (DASSEL; RALPH; 

CARAPETIS, 2015). Deflagrada por uma infecção pelo 

Streptococcus B-hemolítico do grupo A, a FR pode afetar 

pacientes geneticamente predispostos, sendo a faixa etária 

entre 5 e 14 anos de idade a mais acometida. A CR é a 

manifestação clínica mais relevante, podendo acarretar em 
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sequelas incapacitantes e de grande impacto para o indivíduo 

e para a sociedade (PEREIRA; BELO; SILVA, 2017).  

Dentro das valvopatias anatomicamente importantes, a 

FR possui destaque como uma das principais causas em países 

em desenvolvimento, destacando-se principalmente nas 

valvopatias mitrais (BELO et al., 2019). É importante salientar 

que, segundo Rinat Redd, ex-presidente da “World Heart 

Federation” (WHF), a CR é um marcador de desigualdade, 

injustiça social, e de abandono de inúmeras populações 

vivendo na pobreza (REMENYL et al., 2013). Isso se deve pelo 

fato da FR e, por consequência, a CR, ser prevalente entre as 

classes de menor nível socioeconômico, nas quais as más 

condições de habitação, associadas às precárias condições de 

higiene, favorecem a disseminação da infecção ocasionada 

pela espécie do gênero Streptococcus entre as pessoas.  

Analisando melhor o psicossocial, deve-se salientar que 

por ser tratar de uma doença crônica, iniciada na 

infância/adolescência, com um tratamento doloroso e, por 

vezes, com sequelas persistentes até o fim da vida, as 

consequências psicológicas da doença e do tratamento podem 

ser várias, a curto e a longo prazo para a criança e a família. 

Isso, por vezes, dentro de um contexto já preexistente de 

fragilidade social e econômica, traço característicos nos 

diagnósticos de FR. Por isso, faz-se imprescindível ações que 

trabalhem o manejo da FR em todas as esferas biopsicossocial.  

O Ministério da Saúde (MS) preconiza como deve ser a 

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas, definindo que é necessário um cuidado contínuo aos 

doentes crônicos, com promoção de ações e serviços de 
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proteção, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde. Tal 

portaria busca abranger todas as faixas etárias, entretanto, 

ações direcionadas à criança e ao adolescente com doença 

crônica não são abordadas (BRASIL, 2014). 

Considerando-se especificidades dessa faixa etária 

pediátrica, dos 5 aos 14 anos, é percebível uma lacuna na 

política preconizada nacionalmente, expondo esses indivíduos 

à maior vulnerabilidade no momento em que os serviços 

acabam por não estar preparados e abertos para recebê-los e 

dar respostas efetivas aos seus problemas crônicos de saúde, 

prejudicando a continuidade do cuidado desses pacientes 

(NÓBREGA et al., 2017). Considerando a FR, essa realidade é 

ainda mais precária.  

Carvalho et al. (2016) abordam na Diretriz 

Interprofissional de Atenção à Criança e ao Adolescente com 

FR como foi implementada e sistematizado o atendimento 

interprofissional ao paciente com FR no Hospital da Criança de 

Brasília José Alencar (HCB), focando na parte clínica. Além 

disto, os autores demonstram a presença de um grupo de apoio 

da reumatologia no HCB, com periodicidade mensal, em cada 

última segunda feira do mês e estando sob a responsabilidade 

e direção da Psicologia. 

Em uma Universidade Federal (UF) do Nordeste do 

Brasil, existe o Projeto de Extensão Universitária intitulado 

Assistência Multiprofissional ao Paciente com FR (AMPFR) 

desde o ano de 2016. O projeto passou por muitas mudanças 

ao longo desses anos, entretanto, sempre buscando prestar 

suporte aos pacientes e as famílias diagnosticadas com FR no 
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Serviço Universitário de Referência (SUR), buscando mostrar 

para os pais o que é a doença e o que ela pode causar e 

conscientizando sobre a importância da correta adesão ao 

tratamento. Esse projeto conta com um Grupo de Apoio (GA), 

em reuniões mensais, nos quais são realizadas rodas de 

conversas sobre temas envolvendo a FR e também o 

acolhimento para os pais e pacientes participantes. 

No contexto da educação médica, a AMPFR visa atuar 

em consonância com o projeto pedagógico e competências 

previstas para os alunos dos cursos de graduação envolvidos, 

como a competência ético-humanística que contempla a 

importância dos alunos de Medicina saberem informar e educar 

os pacientes, familiares e a comunidade em relação à 

promoção e prevenção de saúde, tratamento e reabilitação das 

doenças, como propõe-se fazer na extensão universitária em 

relação à FR. Desse modo, a AMPFR atuará dando 

continuidade aos saberes que os alunos da graduação médica 

obtiveram nas disciplinas curriculares. 

Além disso, o projeto também conta com uma equipe de 

suporte formada por docentes e profissionais técnicos 

administrativos envolvidos, que atuam tanto na assistência 

multiprofissional como no suporte ao GA, com palestras e rodas 

de conversas. Assim, este trabalho tem por objetivo relatar a 

experiência e a importância do projeto na educação médica dos 

discentes participantes assim como para o crescimento 

profissional dos docentes e profissionais técnicos 

administrativos envolvidos.  
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MATERIAIS E MÉTODO  

 

Trata-se de um relato de experiência que, de forma 

qualitativa, buscou avaliar a importância do projeto de extensão 

AMPFR na formação dos discentes (do curso de Medicina de 

universidades participantes do projeto) como membros da 

equipe colaboradora do GA e também na rotina e na vida 

profissional dos docentes e técnicos administrativos integrantes 

da equipe multiprofissional e atuantes no GA.    

As reuniões do GA foram realizadas de forma mensal, na 

última segunda-feira de cada mês, nas salas do Departamento 

de Pediatria, localizado no mesmo prédio do Ambulatório de 

Especialidades Pediátricas do SUR.   

Para cada reunião do GA, a equipe colaboradora 

(composta pelos discentes sob supervisão docente) eram 

divididas nas seguintes funções: acolhimento inicial dos 

pacientes com FR e suas famílias; fotos da reunião; 

organização do lanche formado pela contribuição voluntária dos 

estudantes; apoio técnico ao palestrante; acolhimento final e 

feedback da reunião com as famílias presentes. Deste modo, 

para esse relato foram consideradas as respostas dos 

discentes matriculados em Medicina, na UF ou na Universidade 

Particular (UP) da região, participantes da equipe da AMPFR, 

que frequentaram pelo menos uma reunião do GA no período 

de abril a novembro de 2019. 

As informações foram coletadas através de um 

formulário aplicado de forma online pela plataforma Google ao 

fim de cada reunião do GA e contempla as seguintes variáveis: 

dados do discente (nome, matrícula, período); aprendizados do 
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projeto para o discente (tópico mais importante aprendido no 

GA e importância do GA para a formação médica do discente). 

Os dados foram tabulados no Excel após cada reunião. 

As respostas discursivas foram analisas em bloco de ideias e 

enquadradas em categorias. As respostas para a pergunta 

referente ao tópico mais aprendido foram enquadradas nas 

seguintes categorias: significado do projeto para o paciente; 

complexidade do paciente e do seu contexto; importância do 

trabalho em equipe; não sabe como responder. Já as respostas 

referentes a pergunta sobre a importância na formação 

acadêmica foram enquadradas nas seguintes categorias: 

conhecer mais uma doença pouco abordada na academia; 

compreender o contexto vivido pelos pacientes; desenvolver as 

habilidades de empatia e um olhar mais humanizado; 

desenvolver habilidades de comunicação com os pacientes; 

não sabe como responder. 

Os docentes e profissionais técnicos administrativos 

eram responsáveis pela assistência multiprofissional do projeto 

e pelas palestras e rodas de conversas realizadas no GA, sendo 

convidados de acordo com o tema a ser ministrado. E para esse 

relato foram considerados os docentes e técnicos 

administrativos do SUR participantes da equipe da AMPFR, que 

frequentaram pelo menos uma reunião do GA no período de 

abril a novembro de 2019. 

As respostas utilizadas nesse relato foram coletadas 

através de um formulário aplicado de forma online pela 

plataforma Google e questionava se a participação no GA havia 

acrescentado algo na sua profissão como profissional de saúde 

e/ou como educador, e qual a justificativa para a sua resposta; 
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além disso perguntava a opinião do profissional acerca da 

importância do GA para os pacientes e seus familiares 

participantes e para os discentes. Os dados foram tabulados no 

Excel após cada reunião. As respostas discursivas foram 

analisas em bloco de ideias e enquadradas em uma frase que 

resumisse todo o texto.  

Ressalta-se que todos os participantes foram 

preservados de quaisquer exposições ou injúrias durante a 

elaboração do trabalho, levando em consideração os preceitos 

éticos e legais para com o tratamento desses indivíduos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período de abril a novembro de 2019, 22 discentes 

participaram de ao menos uma reunião do GA como membros 

da equipe do projeto AMPFR. Para cada discente foi enviado 

um formulário online e cada um só respondeu o formulário em 

sua primeira participação ao GA. 

Os discentes participaram de nove reuniões. Entretanto, 

em duas reuniões, nos meses de julho e novembro, os 

familiares e paciente com FR não compareceram ao GA. Como 

alternativa, na do mês de julho, foi feita uma roda de conversa 

sobre a falta de adesão dos pacientes e alguns alunos não 

souberam como responder as perguntas do formulário por essa 

falta de contato que existiu nos dias em que não houve 

presença  dos familiares e pacientes com FR. Em novembro, 

apesar de não ter a presença de pais de pacientes com FR, 

havia uma psicóloga como palestrante convidada e muitos 

alunos de enfermagem e medicina presentes, sendo assim, foi 
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realizado uma roda de conversa sobre a importância do 

profissional de saúde no diagnóstico e manejo da FR. 

As seis reuniões, cujas famílias dos pacientes com FR 

estiveram presentes, tiveram assuntos específicos cujos temas 

centrais foram: apresentando as mudanças do grupo e os novos 

participantes; penicilina G Benzatina – novas alterações e 

possíveis efeitos colaterais; a utilização do relaxamento 

muscular visando a diminuição das dores; mudanças no 

processo de aplicação de Penicilina G Benzatina no SUR; 

aspectos sociais e direitos do paciente com FR; roda de 

conversa: discutindo dificuldades e aprendizados na rotina das 

mães de pacientes com FR. 

A Tabela 1 percebe-se que a maior parte dos discentes 

analisados são da UF e são dos primeiros dois períodos do 

curso de Medicina. Isso se deve por se tratar de um projeto da 

UF e ao fato de que os discentes dos primeiros períodos têm 

menos lugares nas atividades práticas com os pacientes e, por 

isso, são mais ligados à extensão universitária. Da amostra 

total, 17 alunos pertencem aos períodos do primeiro ano em 

Medicina, com 20,0% (N=5) sendo do chamado período zero, 

que é quando o aluno está matriculado na universidade, porém 

suas aulas só iniciaram no semestre posterior. 
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Tabela 1. Perfil do discente participante no projeto de extensão 

universitária no período de abril a novembro de 2019 

Variáveis  N % 

Universidade N=25 100,00 

UP 3 12,00 

UF 22 88,00 

   

Período  N=25 100,00 

0 5 20,00 

1º 3 12,00 

2º 9 36,00 

3º 4 16,00 

4º 3 12,00 

5º 1 4,00 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Kaluf et al. (2019) mostram que a inserção precoce do 

discente de Medicina no serviço de saúde, buscando interação 

e compreensão da realidade dos pacientes, trouxe, ao fim da 

graduação, consequências positivas na vida profissional 

desses acadêmicos, como uma melhor identificação com a 

profissão escolhida. Além disso, o estudante adquire 

autoconfiança e satisfação ao se ver mais próximo da realidade 

da profissão e não tão distante como eles se sentem com os 

estudos apenas teóricos do início do curso médico. 

Na Tabela 2, nota-se que quando questionados sobre o 

valor mais importante aprendido na reunião do GA, 36,0% (N=9) 

das respostas foram enquadradas na categoria que afirma que 
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o ganho da percepção do quão complexa é a realidade do 

paciente é o ponto mais marcante e 28,0% (N=7) das respostas 

foram categorizadas como o entendimento de que o GA é 

bastante significativo para o paciente. Tais respostas 

direcionam para o entendimento de que os discentes 

analisados se surpreenderam com os depoimentos e desabafos 

dos pais e pacientes assistidos pelo GA, percebendo que o 

paciente é mais do que o diagnóstico recebido. 

 

Tabela 2. Avaliação das respostas dos discentes participantes 

do projeto de extensão universitária no período de abril a 

novembro de 2019 

Variáveis  N % 

O valor mais importante 
aprendido 

N=25 100,00 

Significado do projeto para o 
paciente 

7  28,00 

Complexidade do paciente e 
do seu contexto 

9 36,00 

Importância do trabalho em 
equipe 

5 20,00 

Não sabe como responder 4 16,00 

   

Importância do projeto na 
formação acadêmica  

N=25 100,00 

Conhecer mais uma doença 
pouco abordada na 
academia 

3 12,00 

Compreender o contexto 
vivido pelos pacientes 

2 8,00 

Desenvolver as habilidades 
de empatia e um olhar mais 
humanizado 

13 52,00 
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Desenvolver habilidades de 
comunicação com os 
pacientes 

4 16,00 

Não sabe como responder 3 12,00 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Nesse ponto, é imprescindível perceber que o aluno dos 

cursos da saúde ao participar de ações de extensão tem a 

chance de perceber a sua relevância como agente de mudança 

e promotor da saúde, com capacidade de atuar na prevenção e 

na assistência das pessoas em situação de fragilidade social.  

O paciente e a comunidade proporcionam um rico aprendizado, 

o aluno ao se propor a ensinar e acolher o outro durante aquela 

ação aprende e se transforma à medida que ensina (MELO et 

al., 2017). 

Assim, a importância da extensão influencia a formação 

acadêmica, profissional e humana de qualidade. O discente ao 

participar de uma experiência de aprendizado, em conjunto com 

a comunidade, se abre para múltiplos conhecimentos, 

percebendo que o conhecimento só faz sentido se fizer parte de 

uma totalidade que gera conhecimentos dentro e fora dos 

muros da universidade (RIBEIRO; PONTES; SILVA, 2017).  

Esse contexto aplicado para a situação da AMPFR, que 

se configura como um projeto que atende família de paciente 

com FR, em sua maioria composto por famílias de baixas 

condições socioeconômicas de áreas rurais do interior ou de 

regiões de periferia da capital, mostra a aplicação disso que foi 

visto na literatura. O GA é composto por pais e mães que não 

conheciam a FR até o diagnóstico da doença e, por isso, se 

viram perdidos. Além disso, pelo fato de a profilaxia ser com 
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Penicilina G Benzatina, conhecida por sua aplicação dolorosa, 

havia muita resistência e desistência ao tratamento. 

Assim, o acolhimento e as palestras e rodas de conversa 

realizados pelos alunos tornaram-se fundamental, tanto para a 

família conhecer essa nova doença que surgiu na vida dos seus 

filhos como para a compreensão da importância do tratamento, 

evitando desistência que no futuro levaria a temida cirurgia 

cardíaca. 

Ainda na Tabela 2, quando questionados sobre a 

importância do projeto para a sua formação acadêmica, 52,0% 

(N=13) das respostas foram enquadradas em desenvolvimento 

de habilidades de empatia e visão mais humanizada do 

paciente, corroborando com a ideia surgida com a resposta do 

item anterior.  

Os discentes dos períodos iniciais demonstraram 

valorizar mais o contato com o paciente e se interessam por 

projetos que proporcionam o desenvolvimento de habilidades 

importantes na relação médico-paciente. 

Nesse contexto, é importante a percepção de que 

apenas o “ouvir” é simples, mas a compreensão do que o outro 

fala exige esforço. Os sentimentos compartilhados geram 

sensações ambíguas, o aluno sente-se útil ao confortar, mas 

também sente incapacidade por não conseguir mudar a 

realidade do outro (ALMEIDA; BARBOSA, 2019). 

Sobre isso, Kaluf et al. (2019) ao realizarem uma 

pesquisa com 120 discentes do curso médico, sobre as 

emoções sentidas em situações práticas no primeiro, terceiro e 

quinto ano, demonstrou que os sentimentos que mais foram 

descritos são:  motivação, satisfação, alegria, realização, 
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empatia, desânimo, esperança, despreparo, aborrecimento, 

impotência, desilusão, benevolência, tristeza, raiva e 

perplexidade. Desta forma, mostra a importância de não apenas 

haver uma inserção precoce, como também a discussão e 

reflexão acerca da prática vivida. 

Pensando nisso, mensalmente eram feitas reuniões 

entre os alunos do projeto AMPFR e outros projetos da FR do 

SUR para discutir as atividades realizadas e também as 

sensações e experiência vivenciadas pelos alunos, assim como 

discutir os aspectos que poderiam ser melhorados nos projetos. 

Ainda considerando que a maioria das respostas 

apresentou empatia como um ponto forte, vale a pena discutir 

que esta é uma habilidade essencial ao médico e deve estar 

sempre presente às atividades curriculares e extracurriculares 

do profissional em formação humanizada. Almeida e Barbosa 

(2019) afirmam que a curricularização da extensão é uma 

excelente forma de incentivar os discentes a desenvolverem 

suas habilidades emocionais, tanto em relação a si quanto em 

relação ao outro. É preciso, afirma os autores, expor os alunos 

a esses tipos de situação e dar-lhes tempo para desenvolver 

tais habilidades emocionais e também fortalecer a empatia. 

No período de abril a novembro de 2019, três 

profissionais participaram de uma reunião do GA como 

palestrantes do projeto AMPFR de abril a novembro de 2019. 

Na Tabela 3, salienta-se que ao serem questionados se 

houve acréscimo em suas formações profissionais na 

participação no GA, todos responderam que sim e cada uma 

das suas justificativas podem ser resumidas em 3 pontos a 

seguir: compreensão do contexto vivido pelos pacientes; 
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lapidação de habilidades necessárias para a profissão exercida; 

aprendizagem acerca de uma doença pouco abordada na 

academia. 

Quanto a importância do projeto para os acadêmicos e 

para as famílias, destaca-se a formação de qualidade e o 

crescimento profissional, suporte psicológico e acolhimento, 

respectivamente.  

 

Tabela 3. Avaliação das respostas dos docentes e técnicos 

administrativos participantes do projeto de extensão 

universitária no período de abril a novembro de 2019 

Variáveis  N % 

Formação N=3 100,00 

Psicologia 2 66,67 

Enfermagem 1 33,33 

   

Participar do projeto 
acrescentou na profissão  

N=3 100,00 

Sim 1 100,00 

Não - - 

   

Justificativa N=3 100,00 

Compreensão do contexto 
vivido pelos pacientes 

1 33,33 

Lapidação de habilidades 
necessárias para a profissão 
exercida 

1 33,33 

Aprendizagem acerca de uma 
doença pouco abordada na 
academia 

1 33,33 
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Importância do projeto para 
os discentes do curso 
médico 

N=3 100,00 

Formação de qualidade e 
crescimento profissional 

2 66,67 

Desenvolver habilidades de 
empatia e compreensão da 
realidade do paciente 

1 33,33 

   

Importância do projeto para 
as famílias de pacientes com 
FR 

N=3 100,00 

Suporte psicológico e 
acolhimento 

2 66,67 

Compreensão da doença 1 33,33 

Fonte: Próprio autor (2020). 
 

  Em referência aos docentes e técnicos administrativos, é 

importante saber que o diagnóstico e tratamento adequado 

precoce dos casos de amigdalite bacteriana é capaz de evitar a 

evolução para FR e todas as suas complicações e o seu alto 

custo para os serviços de saúde (FREITAS et al., 2017). 

 Assim, é imprescindível que os profissionais de saúde e 

docentes do curso da saúde conheçam a FR e tenha o 

conhecimento necessário para que a doença seja evitada, de 

forma que o curso da doença seja interrompido antes do seu 

início. Os profissionais atuando de forma direta na assistência 

dos pacientes com FR e os docentes trabalhando com a 

passagem do conhecimento para os seus alunos que, no futuro, 

serão agentes de mudança na saúde.  
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Ainda nesse contexto, salienta-se que a FR é pouco 

conhecida pela sociedade e pouco discutida durante a 

graduação. Assim, a participação em projetos de extensão que 

permitem o contato precoce com essa patologia são de 

fundamental importância para acadêmicos de Medicina em 

formação. Entretanto, independe do valor da patologia, o 

amadurecimento proporcionado pela participação no projeto 

com a organização das palestras, acolhimento dos pacientes e 

discussões constantes já seria o suficiente para tornar a 

AMPFR um projeto de fundamental importância dentro do SUR. 

 Em uma outra perspectiva, analisando a visão da família, 

a AMPFR tornou-se, como relata os docentes e técnicos 

administrativos, um lugar de acolhimento e de reconhecimento 

de iguais, onde mães encontram outras mães que vivenciam 

situações parecidas. Além disso, o GA surgiu como um local de 

aprendizagem sobre a doença e o impacto do tratamento na 

vida do paciente.  

 A extensão universitária, por meio do projeto AMPFR, 

traz os alunos para um ambiente fora da sala de aula, colocando 

em prática habilidades adquiridas e a necessidade de 

desenvolvê-las. O docente, em seu processo continuo de 

aprendizagem, tem a oportunidade de continuar evoluindo em 

sua profissão e a sociedade, ou sua parcela, que é o foco 

principal da realização da extensão, recebe um serviço ou ação 

de qualidade, recebendo o retorno que merece da universidade.  
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CONCLUSÕES  

 

O trabalho evidencia que os resultados mais importantes 

vêm com o impacto na vida de cada integrante no grupo. Para 

cada paciente que conseguiu lidar melhor com a doença, para 

cada responsável que conseguiu lidar melhor com a doença do 

filho e o difícil tratamento, para cada aluno que adquiriu 

habilidades devido ao grupo e se tornou um aluno melhor e um 

futuro profissional mais empático e dedicado aos seus 

pacientes. 

Conclui-se, portanto, que a extensão universitária é 

necessária tanto para a universidade como para a sociedade. 

No que tange à universidade, principalmente no curso médico, 

permite a formação de um médico humanizado e com todas as 

habilidades necessárias à sua formação. Com relação à 

sociedade, nesse caso as famílias dos pacientes com FR, 

recebem o serviço e o acolhimento da AMPFR. 
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ESTRATÉGIA PARA EDUCAÇÃO 

PERMANENTE EM MATERNIDADE 
PÚBLICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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RESUMO: O aleitamento materno promove inúmeros 
benefícios na saúde Materno-Infantil. Por isso, é de suma 
importância que as maternidades contribuam na formação e 
atualização dos seus profissionais de saúde para o apoio a 
amamentação. Desse modo, no presente estudo, objetivou-se 
relatar a experiência referente ao planejamento e à execução 
de atividades de educação permanente no apoio e na promoção 
ao aleitamento materno para profissionais de saúde de 
maternidade pública do Seridó do Rio Grande do Norte, Brasil. 
As ações ocorreram em agosto de 2020, em alusão ao “Mês do 
Aleitamento Materno”, e foram organizadas pelos Residentes 
Multiprofissionais em Saúde Materno-Infantil da Escola 
Multicampi de Ciências Médicas (EMCM/UFRN). Dentre os 
setores envolvidos nas intervenções, estavam o Centro 
Obstétrico, a Clínica Obstétrica e a Unidade de Cuidados 
intermediários Neonatal (UCI-Neo) e Pediatria. Parte das 
temáticas abordadas, por meio de metodologias ativas, foram: 
Hora Ouro; O peito suficientemente bom; A importância da 
amamentação; Influência dos medicamentos na lactação; 
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Translactação; Intercorrências mamárias; Aspectos 
psicossociais da amamentação; e Técnicas de amamentação. 
Como resultado, houve adesão satisfatória de diferentes 
categorias profissionais, cuja interdisciplinaridade permitiu a 
promoção da educação em saúde sobre o aleitamento materno, 
considerando a complexidade de fatores que influenciam no 
êxito da amamentação, sejam biológicos ou psicossociais. 
Portanto, são necessárias abordagens educativas de forma 
sistemática com a equipe multidisciplinar sobre o aleitamento 
materno.    
 

Palavras-chave: Aleitamento Materno. Saúde Materno-Infantil. 

Educação.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O leite materno ajuda na manutenção da saúde e 

construção de vínculo afetivo da criança com a mãe. Segundo 

as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

do Ministério da Saúde, é de suma importância o aleitamento 

materno na primeira hora de vida, que este continue 

exclusivamente até os seis meses, podendo perdurar por dois 

anos ou mais (OMS, 2017; OMS, 2018; BRASIL, 2019).  

Apesar disso, consoante relatório da UNICEF (Fundo de 

Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância), 

apenas 42% dos recém-nascidos de países de baixa e média 

renda foram amamentados na primeira hora de vida (OMS, 

2018). No Brasil, de acordo com Boccolini et al. (2017), houve 

aumento da prevalência do aleitamento materno exclusivo, com 

os principais ganhos observados entre 1986 e 2006, seguindo 

estabilização em 2013 (últimos dados disponíveis). O 

aleitamento materno exclusivo em 2013 correspondia a apenas 
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36,6% dos lactentes. Por isso, para os autores, é preciso 

reavaliação sobre as estratégias de políticas públicas para o 

fortalecimento da prática de aleitamento materno e aumento do 

número de hospitais certificados na Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança (IHAC), além da ampliação da Estratégia Amamenta e 

Alimenta Brasil, implementada nas Unidades Básicas de 

Saúde. 

Para credenciamento na IHAC, a maternidade deve 

implementar os “10 Passos para o Sucesso do Aleitamento 

Materno”, que inclui garantir que os trabalhadores de saúde das 

instituições tenham conhecimentos e habilidades para apoiar a 

amamentação (OMS, 2017).  

Marinelli et al. (2019) comprovaram a necessidade de 

promoção sistemática da amamentação, ao realizarem estudo 

com 786 puérperas nas maternidades credenciadas e não 

credenciadas pela Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). 

Neste sentido, aplicou-se questionário sobre amamentação no 

pós-parto imediato, informações fornecidas pelos profissionais 

de saúde nesse momento, conhecimento sobre a 

amamentação antes e durante a internação e participação da 

assistência pré-natal. Os autores observaram que os hospitais 

não credenciados na IHAC detinham menor adesão das 

puérperas na amamentação e dificuldade em cumprir as 

recomendações internacionais sobre o aleitamento materno.  

Todavia, esses programas de apoio à amamentação não 

alcançam o êxito esperado se as equipes que os implementam 

não estiverem devidamente preparadas, com conhecimentos, 

atitudes e habilidades necessárias. Por isso, urgem 

treinamentos e abordagens educativas com a equipe 

multidisciplinar sobre o aleitamento materno para melhorar a 
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abordagem da assistência à saúde. Espera-se que o 

conhecimento desses profissionais esteja próximo às 

recomendações da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) 

e de adesão às disposições do Código Internacional de 

Marketing de Substitutos do Leite Materno (GAVINE et al., 

2016). Ademais, enfatiza-se que a presença de uma equipe 

multiprofissional na assistência é fundamental na promoção e 

proteção ao aleitamento materno, visto que a amamentação 

envolve os aspectos biológicos, sociais, culturais e emocionais, 

sendo necessário para a mãe o apoio da família e desses 

profissionais (SIQUEIRA et al., 2017).  

Jesus, Oliveira e Fonseca (2016) pesquisaram, mediante 

revisão sistemática, o impacto das capacitações a respeito do 

aleitamento materno, considerando conhecimentos e práticas 

profissionais em âmbito hospitalar. Com isso, os autores 

mostraram efeito positivo nos processos de trabalho dos 

profissionais frente à amamentação ou, pelo menos, melhora 

parcial, após os treinamentos apresentados. Destaca-se que os 

estudos compilados pertenceram a diferentes contextos 

culturais e econômicos, considerando que o banco de dados 

continha trabalhos dos cinco continentes.  

Essa construção do conhecimento voltado à formação do 

profissional de saúde pode acontecer de diversas formas, 

incluindo a vertente de educação permanente. O documento 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que 

se tem produzido para o seu fortalecimento? afirma que a 

educação permanente se baseia na aprendizagem significativa, 

por intermédio da reflexão dos processos de trabalho e 

transformação das práticas do serviço (BRASIL, 2018).  
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Ao considerar as estratégias que podem ser combinadas 

para consolidação da educação permanente e promoção ao 

aleitamento materno, a Lei nº 13.435 pode ser um dos artifícios, 

pois institui o mês de agosto como “Mês do Aleitamento 

Materno” (Agosto Dourado). O intuito é que, neste período, 

sejam impulsionadas ações intersetoriais de conscientização 

da população sobre a importância da amamentação, podendo 

haver: realização de eventos, propagações nas diversas 

mídias, ações de divulgação em espaços públicos e decoração 

dos lugares na cor dourada (BRASIL, 2017).  

Em vista disso, com a finalidade de colaborar com as 

ações de educação permanente nos campos de prática da 

Residência Multiprofissional em Saúde Materno-Infantil, este 

trabalho busca compartilhar as ações exitosas de educação 

permanente na promoção e proteção do aleitamento materno 

em uma maternidade pública.  

 

OBJETIVO 

 

Relatar a experiência referente ao planejamento e à 

execução das atividades de educação permanente sobre o 

apoio e a promoção ao aleitamento materno, em uma 

perspectiva interdisciplinar, durante o Agosto Dourado, para os 

profissionais de saúde de uma maternidade pública.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

O presente estudo trata de um relato de experiência, 

executado pela equipe de Residentes Multiprofissionais em 

Saúde Materno-Infantil da Escola Multicampi de Ciências 
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Médicas (EMCM)/Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Por esse ser um relato de experiência, o trabalho 

reflete uma construção teórico-prática que propõe uma 

narrativa científica, a partir de processos subjetivos e do 

contexto cultural (DALTRO; FARIA, 2019).    

As ações de educação permanente foram direcionadas 

aos profissionais de saúde de uma maternidade pública, em um 

hospital no Seridó do Rio Grande do Norte, durante o mês de 

agosto de 2020, em alusão ao “Mês do Aleitamento Materno” 

(Agosto Dourado). Nesses momentos, participaram diferentes 

categorias profissionais da instituição, como enfermagem, 

medicina, nutrição, psicologia, serviço social, farmácia, 

fisioterapia e fonoaudiologia. Além disso, todos setores da 

maternidade, associados à promoção do aleitamento materno, 

foram incluídos nas atividades:  Centro Obstétrico, Clínica 

Obstétrica, Unidade de Cuidados intermediários Neonatal (UCI-

NEO) e Pediatria.  

O cenário da experiência foi certificado pela IHAC, mas, 

no momento, não está credenciado no programa, por não mais 

cumprir com as recomendações, incluindo os “10 Passos para 

o Sucesso do Aleitamento Materno” (OMS, 2017). Depois disso, 

a inserção dos Residentes Multiprofissionais em Saúde 

Materno-Infantil se tornou uma das estratégias usadas pela 

gestão do hospital para aproximar a instituição das 

recomendações internacionais de condutas relacionadas à 

saúde materno-infantil.  

Dessa forma, uma das propostas da Residência 

Multiprofissional deste ano foi associar a necessidade de 

atualização dos profissionais de saúde com o Agosto Dourado, 
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que trouxe como tema em 2020: Apoie o Aleitamento Materno 

por um Planeta Saudável (BRASIL, 2020). 

As ações foram compostas pelas etapas: levantamento, 

planejamento, execução e encerramento.  

Na primeira etapa, realizou-se levantamento com a 

coordenadora da Clínica Obstétrica e do Centro Obstétrico, 

acerca da necessidade de ações em educação permanente 

com os profissionais. Neste sentido, perceberam-se 

trabalhadores que precisavam de atualização quanto à temática 

proposta, sendo a educação permanente, ainda, incipiente na 

instituição.  

A iniciativa de possibilitar ações de educação 

permanente na maternidade, por meio da corresponsabilização 

do processo de ensino-aprendizagem, fortalece o Sistema 

Único de Saúde (SUS), visto que favorece o trabalho em equipe 

e a gestão participativa (BRASIL, 2018).    

Posteriormente, seguiu-se para a fase do planejamento, 

com reuniões entre os residentes multiprofissionais para definir 

as primeiras temáticas a serem abordadas. Isto posto, realizou-

se levantamento bibliográfico com os temas que seriam 

mínimos para compreensão do aleitamento materno, assim 

como para atualização dos “10 Passos para o Sucesso do 

Aleitamento Materno” (OMS, 2017).  

Durante o planejamento, criou-se um grupo no 

WhatsApp, como ferramenta de comunicação para os 

profissionais que participaram do “Agosto Dourado 2020 - 

Workshop Aleitamento Materno”. Pelo aplicativo, encaminhou-

se o folder com as temáticas, elaborado na plataforma de 

design gráfico Canva (Figura 1).  
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As oficinas de Workshop ocorreram em formato de rodas 

de conversa, com duração diária de 2 horas, em quatro dias 

consecutivos. Cada dia do evento foi mediado por duas 

categorias profissionais diferentes que compõem a Residência 

Multiprofissional. Os participantes se reuniram no Auditório da 

maternidade da instituição hospitalar, com portas abertas, 

conforme as medidas de segurança recomendadas pela 

Organização Pan-Americana de Saúde sobre o distanciamento 

social e uso de equipamentos de proteção individual, para 

prevenção do novo coronavírus, o SARS-COV-2 (OMS, 2020). 

 

Figura 1. Folder de divulgação da programação do Agosto 

Dourado 2020 / Workshop - Aleitamento Materno 

    Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Nesse momento, o intuito foi reunir os diferentes 

profissionais da instituição, incluindo coordenadores, para 

atualização e alinhamento dos conhecimentos. Na ocasião, 
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também se iniciou o planejamento participativo, na qual, a partir 

de reflexões sobre a realidade local, a equipe se dispôs a 

auxiliar na continuidade da construção e execução da 

programação do Agosto Dourado, na maternidade. Os 

participantes do Workshop sugeriram temáticas atreladas ao 

aleitamento materno e se responsabilizaram por mediar rodas 

de conversa in loco, nos setores envolvidos na promoção da 

saúde materno-infantil. Estratégias como essa fortalecem o 

trabalho colaborativo, permitindo que diferentes atores se 

unissem em prol de objetivos comuns, resultando em 

integralidade na atenção à saúde (BRASIL, 2018).  

Ademais, atrelado à proposta da Lei nº 13.435 (BRASIL, 

2017), realizou-se a decoração na cor dourada da Clínica 

Obstétrica da maternidade. Como estratégia de divulgação, 

realizou-se registro fotográfico das ações para serem 

compartilhados em mídias sociais, como nas Plataformas 

Digitais - Instagram e WhatsApp. Ademais, confeccionou-se a 

camisa com o tema da campanha do aleitamento materno de 

2020 (Figura 2). 
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Figura 2. Ambiência da Clínica Obstétrica e a camisa utilizada 

durante a realização das ações 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 As Tecnologias de Informação usadas na comunicação 

com os participantes (WhatsApp e Instagram) são de grande 

valia, pois permitem o acompanhamento das ações inovadoras 

em saúde, necessitando da inclusão destas em locais não 

usuais, como aplicativos e mídias sociais (FRANÇA; RABELLO; 

MAGNAGO, 2019).   

Por conseguinte, aconteceu a execução das rodas de 

conversa, na Clínica Obstétrica, no Centro Obstétrico, Pediatria 

e em momentos oportunos com a Equipe da UCI-NEO. 

Asseguraram-se novamente as medidas de segurança 
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recomendadas pela Organização Pan-Americana de Saúde 

para prevenção do novo Coronavírus (OMS, 2020).  

Os encontros foram realizados durante o mês de agosto 

de 2020, no período da tarde, com duração média de duas 

horas, totalizando carga horária de 16h, ao final dessa etapa. A 

cada dia, decorreu-se uma discussão com temáticas distintas, 

na medida em que os profissionais mediaram e se somaram na 

construção do conhecimento, de acordo com a expertise. Além 

disso, os residentes contribuíram com a discussão, junto a 

outros servidores da instituição hospitalar.  

As categorias profissionais que compareceram foram 

distintas, totalizando oito. Essa diversidade dentre os 

profissionais de saúde que participaram é um resultado positivo, 

visto que, segundo Rios, Sousa e Caputo (2019): “diferentes 

equipes de profissionais se agregam conhecimentos de 

diferentes disciplinas, em um processo interdisciplinar e 

interprofissional”.  

No Quadro 1, detalham-se as datas dos encontros, os 

locais, os temas abordados, o mediador com a categoria 

profissional correspondente e os participantes.  

Quadro 1. Programação do Agosto Dourado in loco e o registro 
das categorias profissionais que participaram 
 

Tema “Hora Ouro” 

Data 11/08/2020 

Local Centro Obstétrico 

Mediador (a) / 
Categoria Profissional 

1 Enfermeira Obstetra 
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Participantes/ 
Categoria Profissional 

1 Nutricionista; 1 Farmacêutico; 1 Fisioterapeuta; 1 
Psicóloga; 1 Médica Obstetra; 1 Enfermeira; 5 Técnicas de 
Enfermagem.  

Tema “O peito suficientemente bom - Winnicott” 

Data 12/08/2020 

Local Clínica Obstétrica 

Mediador (a) / 
Categoria Profissional 

1 Psicanalista  
2 Psicólogas 

Participantes/ 
Categoria Profissional 

1 Nutricionista; 1 Farmacêutico; 1 Fisioterapeuta; 2 
Enfermeiras; 6 Técnicas de Enfermagem. 

Tema: A importância da amamentação: vantagens para a mãe, bebê e sociedade 

Data 13/08/2020 

Local Clínica Obstétrica 

Mediador (a) / 
Categoria Profissional 

1 Técnica de Enfermagem e Graduanda de Enfermagem 
1 Graduanda de Enfermagem 

Participantes/ 
Categoria Profissional 

1 Nutricionista; 1 Farmacêutico; 1 Fisioterapeuta; 2 
Psicólogas; 2 Enfermeiras; 1 Estagiária de Enfermagem; 6 
Técnicas de Enfermagem. 

Tema: Influência dos medicamentos na lactação: o que precisamos saber para 
minha prática? 

Data 14/08//2020 

Local Clínica Obstétrica 

Mediador (a) / 
Categoria Profissional 

1 Farmacêutico 

Participantes/ 
Categoria Profissional 

1 Fisioterapeuta; 1 Psicóloga; 2 Enfermeiras; 1 Assistente 
Social; 4 Técnicas de Enfermagem. 
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Tema: Translactação: da sonda ao peito 

Data 18/08/2020 

Local Clínica Obstétrica 

Mediador (a) / 
Categoria Profissional 

1 Fonoaudióloga 

Participantes/ 
Categoria Profissional 

1 Nutricionista; 1 Farmacêutico; 1 Fisioterapeuta; 1 
Psicóloga; 2 Enfermeiras; 2 Estagiárias de Enfermagem; 2 
Técnicas de Enfermagem. 

Tema: Intercorrências mamárias 

Data 19/08/2020 

Local Clínica Obstétrica 

Mediador (a) / 
Categoria Profissional 

1 Enfermeira 
1 Fisioterapeuta 

Participantes/ 
Categoria Profissional 

2 Nutricionistas; 1 Farmacêutico; 2 Psicólogas; 1 
Enfermeira; 3 Estagiárias de Enfermagem; 1 Assistente 
Social; 4 Técnicas de Enfermagem. 

Tema: Aspectos psicossociais da amamentação  

Data 21/08/2020 

Local Clínica Obstétrica 

Mediador (a) / 
Categoria Profissional 

2 Psicólogas 

Participantes/ 
Categoria Profissional 

1 Nutricionista; 1 Farmacêutico; 1 Fisioterapeuta; 3 
Enfermeiras; 1 Assistente Social. 

Tema: Técnicas da Amamentação  

Data 22/08/2020 

Local Clínica Obstétrica 
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Mediador (a) / 
Categoria Profissional 

1 Técnica de enfermagem e Consultora de Amamentação 

Participantes/ 
Categoria Profissional 

1 Nutricionista; 1 Farmacêutico; 1 Fisioterapeuta; 1 
Psicóloga; 2 Enfermeiras; 1 estagiária de Enfermagem; 5 
Técnicas de Enfermagem. 

 

Para Mello (2019), as rodas de conversa ajudam a 

discutir sobre os conceitos de, enfatizando o protagonismo 

positivo dos participantes. Além disso, esses encontros foram 

conduzidos por meio de outras metodologias ativas, para que 

acontecessem de maneira lúdica, dentro os quais, destacaram-

se as dinâmicas: mitos e verdades, caixas de perguntas, 

discussão de casos, textos reflexivos, recursos visuais como 

cartolinas para expressão dos aprendizados, simulação 

realística de técnicas de amamentação e entre outras. A Figura 

3 mostra algumas estratégias e ações desenvolvidas. Esses 

recursos, segundo Ross et al. (2020), buscam estimular a 

capacidade de aprender, o trabalho em equipe e a postura 

ética. 
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Figura 3. Ações e estratégias realizadas 

Fonte:  Fonte: Próprio autor (2020)  

 

Com isso, na fase de finalização das ações do Agosto 

Dourado, percebeu-se feedback positivo frente às temáticas 

trabalhadas e discutidas pelos participante. Observou-se, 

também, engajamento da equipe que se fez participativa 

durante as rodas de conversa. Isso propiciou espaço de fala, 

para que os profissionais de saúde expressassem as 

dificuldades práticas, juntamente com os coordenadores dos 

setores. Essa multiplicidade de olhares frente a um problema, 

conforme Rios, Sousa e Caputo (2019), amplia a compreensão 

e propõe soluções conjuntas, considerando a complexidade 

real das situações.  

 A adesão eficaz motivou a comunicação dos 

profissionais de diferentes setores, principalmente por meio da 
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ferramenta digital WhatsApp. O grupo criado nessa plataforma 

permaneceu ativo como estratégia de comunicação e 

divulgação, não somente das atividades relacionadas à 

proposta inicial - Agosto Dourado - mas como meio de 

divulgação das ações desenvolvidas na unidade hospitalar pela 

equipe da Residência Multiprofissional em Saúde Materno-

Infantil.  

Por se tratar de relato de experiência, estudo não foi 

direcionado ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), no entanto, 

preservaram-se os aspectos éticos.  

 

REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA  
 

As ações do Agosto Dourado foram, inicialmente, 

planejadas pelos Residentes Multiprofissionais em Saúde 

Materno-Infantil, mas, ao longo do mês, tornou-se prática 

construída por todos os profissionais dos setores envolvidos. As 

atividades de educação permanente em saúde, direcionadas 

aos profissionais, totalizaram carga horária de 24h, sendo 8h 

em forma de Workshop, no auditório, e 16h in loco.  

Gavine et al. (2016) realizaram revisão sistemática da 

literatura comparando estudos randomizados sobre equipes 

que receberam treinamentos acerca do aleitamento materno 

com aquelas que não receberam. Estes autores perceberam 

que as intervenções com treinamentos para os profissionais 

possuem resultados positivos nos cenários de prática, 

normalmente as mesmas possuem duração entre 18h e 133h e 

são oferecidas em diversos formatos (palestras, discussões e 

exercícios práticos). Assim, infere-se que as ações relatadas no 

presente trabalho também ajudaram a cumprir com o papel de 

educação permanente para os profissionais de saúde, cuja 
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duração das atividades estava dentro da média relatada na 

literatura. Também houve o uso de diversos recursos 

pedagógicos para melhor aprendizado.  

Um dos relatos que se repetia entre os participantes no 

Agosto Dourado 2020 era de que, nos últimos anos, a 

instituição não promoveu treinamentos e capacitações para os 

profissionais sobre esta temática, desde que esta perdeu a 

certificação da IHAC. Esse é um grande desafio, visto que o 

hospital em que a ação foi realizada não cumpre, atualmente, 

com os “10 Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno” 

(OMS, 2017).  

Como exemplo desta problemática, os passos 1 e 2 não 

são adotados pela instituição, isso implica a inexistência de 

política de amamentação que seja rotineiramente comunicada 

aos profissionais de saúde e a ausência treinamento de acordo 

esta política para implementação. Essa realidade precisa ser 

desconstruída, já que é consenso na literatura que a adesão à 

iniciativa IHAC se mostra eficaz na melhora da adesão dos 

indicadores envolvendo a amamentação, sendo os padrões 

para certificação uma meta a ser atingida pelas diversas 

instituições (OMS, 2017; GAVINE et al., 2016; MARINELLI et 

al., 2019).  

Muitas vezes, o despreparo dos profissionais de saúde 

contribui para uma assistência deficitária, o que favorece - entre 

outras práticas - o uso desregrado de fórmulas infantis, gerando 

o desmame precoce. Ações como esta propicia 

aos profissionais a aprendizagem de novas habilidades, para 

que possam desempenhar no exercício profissional, 

fornecendo, assim, na assistência, atuação e manejo de 

práticas seguras. Portanto, o uso de estratégias para a 



AÇÕES DO AGOSTO DOURADO COMO ESTRATÉGIA PARA EDUCAÇÃO 
PERMANENTE EM MATERNIDADE PÚBLICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

94 
 

educação em saúde se torna constante necessidade dos 

serviços (SIQUEIRA et al., 2017).  

Na maioria das vezes, a categoria profissional que mais 

participa da promoção do aleitamento materno é a enfermagem, 

e as demais profissões admitem não receber na formação as 

informações necessárias para tal (SIQUEIRA et al., 2017). 

Neste sentido, na experiência posta, também foi perceptível, 

durante as atividades, quantitativo maior de profissionais na 

categoria de enfermagem, incluindo profissionais de nível 

superior, estagiários e técnicos.  

A amamentação é um desafio para todas as categorias 

profissionais, contudo, ainda há aqueles que acreditam no 

aleitamento materno como algo puramente instintivo e/ou 

biológico. Além disso, muitos não possuem conhecimentos 

práticos para auxiliar as mães (ALMEIDA; LUZ; UED, 2015).   

Ao longo das rodas de conversa, as especificidades dos 

integrantes da equipe multiprofissional possibilitaram 

compartilhar e conectar saberes. De acordo com Porto et al. 

(2018), no contexto hospitalar do SUS, os profissionais 

precisam produzir ações que construam conhecimentos que 

ponderem os saberes dos envolvidos. A partir da comunicação 

dialógica entre a equipe, de modo que cada sujeito tenha 

autonomia enquanto profissional respeitada, mas evitando a 

verticalização do saber e da promoção da saúde.  

Assim, o novo modelo de vivenciar o trabalho estimula o 

diálogo e a participação dos autores que são corresponsáveis 

pelo cuidado assistencial, rompendo, assim, a fragmentação, 

mas buscando a complementaridade. Portanto, é esta 

perspectiva do trabalho interprofissional e interdisciplinar, 

compreendendo um fazer pautado na reflexão, na colaboração 



AÇÕES DO AGOSTO DOURADO COMO ESTRATÉGIA PARA EDUCAÇÃO 
PERMANENTE EM MATERNIDADE PÚBLICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

95 
 

de saberes distintos, com conhecimento comprovadamente 

científico. Desta maneira, gerenciar esses espaços, para que os 

profissionais atuem de maneira interprofissional e 

interdisciplinar, faz parte desse novo modelo de assistência do 

SUS (DIAS et al., 2016). 

 

 CONCLUSÕES  

 

As ações contribuíram para construção e atualização dos 

conhecimentos e das habilidades dos profissionais de saúde da 

maternidade lócus do estudo, aproximando as práticas das 

recomendações internacionais sobre aleitamento materno. 

Ademais, o fato de as ações terem sido planejadas e 

executadas por uma equipe multiprofissional, possibilitou a 

vivência dos participantes em inúmeras temáticas durante o 

Agosto Dourado. A interdisciplinaridade das atividades permite 

que a promoção do aleitamento materno possa ser realizada 

considerando a real complexidade de fatores que podem vir a 

influenciar o êxito da amamentação, sejam eles biológicos ou 

psicossociais.  

No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer 

frente a uma prática efetivamente multiprofissional e 

interdisciplinar, uma vez que a complementaridade das ações 

contempla especificidades, diferenças das profissões e de 

conhecimentos científicos.  
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RESUMO: A juventude pode ser entendida como um período 
de transição entre a adolescência e a fase adulta. É nessa faixa 
etária que os indivíduos normalmente entram em uma 
universidade e tendem a adotar comportamentos sexuais de 
risco. Como consequência, percebe-se o alto índice de 
infecções sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada 
nesse período. Diante disso, objetivou-se analisar as evidências 
acerca do comportamento sexual dos universitários através de 
uma revisão da literatura. O comportamento sexual de risco é 
aquele que pode vir a trazer consequências negativas para o 
sujeito. Dentre os exemplos desse comportamento, os 
principais citados na literatura são a multiplicidade de parceiros 
e o uso irregular de preservativos. Nos estudos analisados, 
percebeu-se que entre 20 e 50% dos universitários relataram 
ter múltiplos parceiros. Ademais, em relação ao uso de 
preservativos, entre 40 e 50% dos estudantes não fazem uso 
regular do mesmo. Como motivos para isso, foram citados a 
parceria fixa e a baixa satisfação com seu uso. Pode-se citar, 
ainda, como fator de risco, o uso de álcool e outras drogas. 
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Ressalta-se que todos esses fatores contribuem para a 
aquisição de infecções sexualmente transmissíveis e gravidez 
não planejada. A última estando diretamente associada a 
sofrimento físico, psíquico e abortamento ilegal. Desse modo, 
reforça-se a importância da criação de políticas públicas que 
visem à educação desses jovens. 
Palavras-chave: Adulto jovem. Comportamento sexual. 

Universidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A juventude se apresenta como um período transicional 

em que os indivíduos se veem diante de responsabilidades e 

tomadas de decisões, coincidindo, muitas vezes, com a entrada 

no ensino superior (MALAJOVICH et al., 2017). Com a 

passagem da adolescência para a vida adulta, a procura por 

novos objetivos, a experimentação de novos anseios e 

emoções, o conceito da invulnerabilidade da juventude, muitas 

vezes, é reforçado, o que resulta, por exemplo, em um 

comportamento sexual de risco (SPINDOLA et al., 2019). 

A sexualidade durante a adolescência e a juventude tem 

sido uma importante questão de saúde pública, com 

implicações em diferentes áreas. A necessidade de demonstrar 

autonomia, afirmação e pertencimento; a curiosidade própria da 

fase e o comportamento sexual de risco, demonstrado pela falta 

de uma prevenção adequada, tornam esse grupo 

particularmente vulnerável às infecções sexualmente 

transmissíveis (ISTs), segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS). Esses fatores também resultam em um ônus que 

afeta a qualidade de vida, a saúde sexual e reprodutiva e a 

saúde de recém-nascidos. Além de contribuir para o aumento 
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do número de gestações indesejadas e de abortamentos, 

principalmente os casos de abortamento inseguro (OMS, 2016; 

PEDER et al., 2020). 

Nesse contexto, nota-se que a prática de relações 

sexuais desprotegidas e a multiplicidade de parceiros são mais 

comuns entre adolescentes e jovens adultos. São considerados 

fatores que contribuem para a adoção de comportamentos de 

risco sexual entre os jovens universitários a autonomia 

financeira, a idade suficiente para ter uma carteira nacional de 

habilitação e o maior contato e a oportunidade de uso de álcool 

e outras drogas (GRAF; MESENBURG; FASSA, 2020; SALES 

et al., 2016). 

No Brasil, há cerca de 51.340.473 jovens (15 a 29 anos) 

de ambos os sexos, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), o que corresponde a cerca de 27% da 

população brasileira (IBGE, 2017). Quando se trata de 

matriculados nas instituições de ensino superior no país, as 

estimativas do Censo da Educação Superior apontam que a 

média de idade dos jovens ao realizar a matrícula é de 21 anos 

e a média de idade ao concluírem o curso é de 24 anos 

(BRASIL, 2019). Dados, ainda, da V Pesquisa Nacional de Perfil 

Socioeconômico e Cultural dos graduandos das Instituições 

Federais de Ensino Superior apontam que a média de idade de 

alunos matriculados é de, aproximadamente, 24 anos; com 

cerca de 67,9% de graduandos na faixa de idade de menos de 

24 anos (ANDIFES, 2019). 

A ausência do uso de preservativo ou seu uso de modo 

irregular são relacionados ao risco de transmissão de ISTs. Em 

estudo realizado com estudantes da saúde em uma 

universidade brasileira, foi evidenciado que o uso de 
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preservativo entre os universitários em todas as relações foi de 

19,29% em mulheres e 3,90% em homens. Quando 

questionados sobre a utilização de preservativos na última 

relação sexual, 14,40% mulheres utilizaram o preservativo, 

3,41% afirmam a utilização como método contraceptivo. Além 

disso, 2,07% da amostra relatou que já havia contraído alguma 

infecção sexualmente transmissível (SALES et al., 2016). 

Além da relação com ISTs, o comportamento sexual de 

risco dos universitários também pode resultar em uma gravidez 

indesejada, ocasionando uma série de impactos psicossociais 

tanto para o binômio mãe-bebê, quanto para a conjuntura 

familiar das jovens mães, que, muitas vezes, ainda se 

encontram na casa de pais ou familiares. Além disso, quanto 

mais jovem for a gestante, maiores os riscos de 

desenvolvimento de complicações na gestação (GRAF; 

MESENBURG; FASSA, 2020). 

Há falta de apoio e acolhimento quanto às necessidades 

de uma estudante universitária gestante, além de haver 

estigmas da gravidez pré-marital. Em um estudo realizado entre 

jovens universitárias que tinham uma gravidez indesejada 

foram observados impactos importantes no bem-estar e na 

qualidade de vida. Por meio de relato, as estudantes 

descreveram sentimentos de vergonha diante da família e dos 

colegas; além de exposição a situações de constrangimento por 

outros universitários, chegando, muitas vezes, a deixar de se 

alimentar ou esconder o corpo como uma tentativa de ocultar a 

gestação (ZENEBE; HAUKANES, 2019). 

Diante disso, percebe-se o quanto o comportamento 

sexual de risco nessa faixa etária e a vivência de um padrão de 

sexualidade, invulnerabilidade e inconsequências impacta 
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profundamente na qualidade de vida, bem-estar físico e mental 

dos universitários. Tanto pela associação significativa entre as 

ISTs e outras morbidades, quanto por uma elevada prevalência 

de infecções assintomáticas ou com quadro inespecífico, a 

melhor maneira é a prevenção, através de educação em saúde 

que estimule a adoção de um comportamento sexual com 

responsabilidade (SANTANGELO et al., 2020). 

Sendo assim, este artigo tem o objetivo de analisar as 

evidências acerca do comportamento sexual dos universitários 

através de uma revisão da literatura. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para o desenvolvimento da investigação científica, são 

necessários trabalhos de revisão de literatura. Esses estudos 

auxiliam a selecionar e reunir dados relacionados a um 

determinado assunto, esclarecendo e sumarizando os achados 

de diversos autores. Dessa forma, essa investigação se 

caracteriza como uma revisão narrativa da literatura, 

selecionando artigos de acordo com a perspectiva adotada 

(FERENHOF; FERNANDES, 2016). 

Essa metodologia foi utilizada de forma a tornar possível 

a análise atualizada acerca do comportamento sexual dos 

universitários. Foram selecionados artigos nas bases de dados 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Medical 

Literature Analysis and Retrievel Online (MEDLINE) para a 

análise das obras existentes. Informações da Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
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Superior (ANDIFES), IBGE, Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Ministério da 

Saúde (MS), OMS e Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo (SSESP) também foram empregadas. Ao final da 

pesquisa, as referências duplicadas foram excluídas. 

Os descritores utilizados foram <universidade>, <adulto 

jovem> e <comportamento sexual> e empregou-se o operador 

booleano (and). A busca foi realizada durante os meses de 

março a agosto de 2020 e foram selecionados artigos 

completos publicados entre os anos de 2015 e 2020 em 

português, inglês e espanhol.  

A busca resultou em um total de 2488 documentos e 

todos os títulos foram lidos, sendo selecionados 209 artigos que 

estavam relacionados com o tema. Em seguida, foi realizada a 

leitura dos resumos dos artigos selecionados e foram excluídos 

179 por não apresentarem informações concernentes ao 

comportamento sexual dos universitários na faixa etária de 

adultos jovens e, portanto, não atenderem ao objetivo proposto. 

Dessa forma, foram utilizados 30 artigos para a confecção deste 

capítulo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ADOÇÃO DE COMPORTAMENTO SEXUAL DE RISCO 

 

Vulnerabilidade pode ser definida como a possibilidade 

de exposição das pessoas ao adoecimento e é causada por 

fatores individuais e coletivos (MENESES et al., 2017). Nesse 

âmbito, comportamento sexual de risco é todo comportamento 
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que incremente nas probabilidades negativas decorrentes do 

contato sexual (YEDEMIE, 2020). 

O comportamento de risco na saúde sexual e reprodutiva 

pode ser relacionado a variáveis individuais, familiares, sociais, 

culturais. Os principais comportamentos de risco relatados são 

a multiplicidade de parceiros e/ou irregularidade na utilização 

de preservativos, os quais expõem as pessoas às infecções 

sexualmente transmissíveis e à gravidez não planejada 

(MENESES et al., 2017). 

O início da vida sexual do brasileiro se dá em torno de 13 

a 15 anos, sendo mais precoce entre o sexo masculino. A 

experimentação da sexualidade ainda durante a adolescência, 

muitas vezes, carente de informações e orientações acerca de 

ISTs, gravidez na adolescência e planejamento familiar 

predispõe a um comportamento de risco sexual, que pode 

acabar se perpetuando durante a vida acadêmica (IBGE, 2016; 

OMS, 2017). 

Estudo realizado para avaliação de comportamento de 

risco na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) evidenciou 

que a prevalência de comportamento sexual de risco entre os 

ingressantes universitários foi de 9,0%, sendo 10,8% entre os 

estudantes do sexo masculino e 7,5% entre as estudantes do 

sexo feminino. Além disso, notou-se que a idade com que os 

estudantes iniciaram a vida sexual esteve inversamente 

associada ao comportamento sexual de risco. Ademais, 

aproximadamente 9,0% dos universitários tiveram alguma 

infecção sexualmente transmissível pelo menos uma vez na 

vida (GRAF; MESENBURG; FASSA, 2020). 
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MÚLTIPLOS PARCEIROS 

 

É consolidado na literatura que o número de parceiros 

sexuais é um fator de extrema importância quando se trata de 

aquisição de ISTs. Nessa perspectiva, um início sexual precoce 

acarreta, entre outras coisas, uma maior chance de apresentar 

maior número de parceiros ao longo da vida (FIRMEZA et al., 

2016; SPINDOLA et al., 2020). 

Diante disso, diversos estudos sobre infecções 

sexualmente transmissíveis e comportamento sexual de 

universitários avalia a múltipla parceria como fator de risco 

sexual. Isso pode ser exemplificado ao se avaliar pesquisa 

realizada com universitários da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) que observou, entre os estudantes que 

já haviam iniciado atividade sexual, 26,9% não tinham parceria 

fixa e 28,2% relataram ter mais de duas parcerias sexuais por 

ano (CASTRO et al., 2016). 

Nesse mesmo âmbito, estudo realizado em uma 

instituição de ensino superior privada no Rio de Janeiro dividiu 

os estudantes em dois grupos de acordo com a autoavaliação: 

os que afirmam possuir todo o conhecimento acerca das ISTs 

e os que afirmam não o possuir. Nesse segundo grupo, 32,47% 

dos estudantes afirmaram ter possuído mais do que 5 parceiros 

casuais nos últimos 12 meses. Desse mesmo grupo, 35,06% 

afirmaram não ter usado preservativo em relações causais no 

mesmo período. Além disso, foi estatisticamente significativo 

que os estudantes que informaram possuir todo o conhecimento 

acerca das ISTs são os que tendem a negociar o uso do 

preservativo com sua parceria (FONTE et al., 2018). 
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Outro estudo realizado em uma instituição de ensino 

superior privada no município do Rio de Janeiro relatou que 

50,31% dos universitários informaram ter relação sexual com 

mais de um parceiro no mesmo período. Desses, 66,57% são 

do sexo masculino e 33,74% do sexo feminino (SPINDOLA et 

al., 2020). 

Ademais, em estudo semelhante realizado em uma 

universidade pública no município de Picos-PI foi percebido que 

73,4% dos jovens já havia iniciado a vida sexual e, destes, 

62,28% possuíam parceiro fixo. Ademais, 87,01% indicaram ter 

tido entre zero e três parceiros nos últimos seis meses. Em 

relação à quantidade de parceiros maior ou igual a quatro neste 

mesmo período, 5,4% das mulheres afirmaram o terem e 21,4% 

dos homens (FIRMEZA et al., 2016). 

A multiplicidade de parceiros sexuais também está 

enquadrada como um fator de risco para infecção por HPV, que 

é um fator etiológico bem estabelecido para o câncer de colo do 

útero e outras regiões do corpo humano. No entanto, o HPV não 

está presente na totalidade dos casos de neoplasia e a maioria 

dos infectados por HPV não evoluiu com neoplasia de colo do 

útero, sendo necessária a investigação da influência de outros 

fatores (OKAMOTO et al., 2016; LIU et al., 2015). 

Sendo assim, buscando-se investigar a associação entre 

o câncer de colo de útero e a multiplicidade de parceiros, foi 

realizada uma metanálise de estudos epidemiológicos 

ocorridos entre 1980 a 2014, na qual verificou-se uma 

associação positiva entre eles, mesmo após controle da 

infecção por HPV. Assim, foi sugerida a multiplicidade de 

parceiros como um fator de risco independente para câncer 

cervical (LIU et al., 2015). 
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RELAÇÕES SEXUAIS DESPROTEGIDAS 

 

O uso de estratégias de prevenção durante as relações 

sexuais, que não o preservativo, pode ser eficaz mediante 

propósitos específicos, entretanto, o uso isolado de outros 

métodos pode tornar o indivíduo vulnerável a ISTs e à gravidez 

indesejada. 

A taxa de uso de preservativo entre universitários ainda 

não é completamente satisfatória. Em estudo realizado com 902 

jovens universitários de Minas Gerais, foi constatado que 63,1% 

dos jovens que tinham vida sexual ativa não fizeram uso do 

preservativo nos últimos 30 dias (LIMA et al., 2018). Valor 

semelhante foi encontrado em pesquisa entre jovens 

universitários do Rio de Janeiro, onde cerca de 62,84% dos 

acadêmicos relataram não usar preservativo em todas as 

relações sexuais (SPINDOLA et al., 2020). 

Em estudo realizado com universitários do sexo 

masculino de duas instituições de ensino superior brasileiras, 

foi evidenciado que 51,08% de uma instituição e 58,33% de 

outra não usavam preservativo em todos os intercursos sexuais 

(LIMA, 2019). Já outra investigação realizada com jovens 

universitários, constatou-se que a maioria dos estudantes fez 

uso de preservativos na primeira relação sexual, porém 42,78% 

dos jovens não se preveniam em todos os intercursos sexuais 

(SPINDOLA et al., 2019). Ainda, em contrapartida, pesquisa 

realizada entre universitários colombianos constatou que 51% 

dos universitários sempre utilizam preservativo nas relações 

sexuais (HERRERA ZULETA et al., 2018). 

Segundo a literatura, diversas justificativas foram 

apontadas para os jovens universitários não utilizarem o 
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preservativo. O fato de possuir um parceiro fixo e confiar no 

parceiro foi a principal justificativa para o não uso do 

preservativo em universidades nigerianas (AJAYI; ISMAIL; 

AKPAN, 2019). Em uma universidade do Rio de Janeiro, foi 

percebido que estudantes que possuem parceiros casuais 

utilizam o preservativo com maior frequência do que aqueles 

que possuem apenas um parceiro (SPINDOLA et al., 2019). 

Presume-se, assim, que, se por um lado, aqueles que se 

relacionam com múltiplos parceiros podem exibir um 

comportamento de risco também quanto ao uso inconsistente 

de preservativos em comparação com aqueles que não o 

fazem, por outro, aqueles que possuem parceiro fixo, levando 

em conta os ideais de monogamia e fidelidade, podem confiar 

no parceiro a ponto de não fazerem uso consistente de 

preservativos (NESOFF; DUNKLE; LANG, 2016; AJAYI; 

ISMAIL; AKPAN, 2019). 

A baixa satisfação no uso do preservativo pelos 

universitários também foi apontada por estudos como um dos 

responsáveis pelo não utilização. Em um estudo realizado com 

universitários do Rio Grande do Sul, foi apontado que a 

diminuição da sensibilidade contribuía para o não uso do 

preservativo durante as relações sexuais (GRÄF, 

MESENBURG, FASSA, 2020). Dado também observado entre 

estudantes nigerianos, em que 47,8% elencavam justificativas 

como redução de prazer ou não gostar do uso do preservativo 

como responsáveis pelas relações sexuais desprotegidas 

(AJAYI; ISMAIL; AKPAN, 2019). De forma similar, entre 

estudantes chinesas que não utilizavam métodos 

contraceptivos, 28,5% justificaram as relações desprotegidas 



COMPORTAMENTO SEXUAL DE RISCO ENTRE JOVENS 
UNIVERSITÁRIOS - UMA REVISÃO DE LITERATURA 

109 
 

por achar que o prazer seria influenciando pelo uso dos 

métodos (WANG et al., 2015). 

A baixa autoeficácia também tem sido apontada como 

um importante preditor de não uso do preservativo (NESOFF; 

DUNKLE; LANG, 2016). A autoeficácia pode ser definida como 

crer que um indivíduo possui a capacidade de sentir frequente 

confiança de utilizar o preservativo sem que se sinta 

envergonhado ou desprezado pelo parceiro sexual. Há meios 

específicos para avaliação da autoeficácia, porém afirmações 

como não sentir confiança para ter sempre um preservativo 

consigo ou se sentir inseguro para negociar com novo parceiro 

o uso do preservativo são preditores de baixa autoeficácia, 

podendo predispor a um comportamento sexual de risco 

(AJAYI; ISMAIL; AKPAN, 2019). 

Outros fatores podem ser apontados para o não uso do 

preservativo durante as relações sexuais. Wang et al. (2015), 

em pesquisa com universitárias chinesas, constataram que a 

maior parcela daquelas que não usavam métodos 

contraceptivos justificava o não uso por falta de preparo para 

uma relação sexual não planejada. Foi observado, ainda, que 

31% das universitárias não tinham relações sexuais protegidas 

pois acreditavam que o sexo ocasional não poderia levar à 

gestação; negligenciando o fato de que o uso de métodos 

anticoncepcionais não visa somente a prevenção de gravidez, 

mas também de ISTs. 

Destaca-se, também, o infrequente uso de preservativo 

feminino durante as relações sexuais. Em pesquisa realizada 

em universidades do Rio de Janeiro, foi observado que 91,83% 

dos estudantes nunca utilizaram o preservativo feminino 

durante as relações sexuais (LIMA, 2019). 
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Em estudo entre universitárias da África do Sul, 

constatou-se fatores como indisponibilidade, oposição do 

parceiro e dificuldades para inserir o preservativo como fatores 

que inviabilizam o uso frequente do condom feminino. Por outro 

lado, pontos positivos foram apontados para o seu uso, como a 

dupla proteção, quando comparados aos contraceptivos à base 

de hormônios (MAHLALELA; MAHARAJ, 2015). 

 

ASSOCIAÇÃO ENTRE USO DE DROGAS/ÁLCOOL E 

RELAÇÕES SEXUAIS 

 

A universidade é um local de fácil acesso às drogas. O 

ambiente universitário, cercado por festas, atrativos culturais, 

“calouradas”, pode viabilizar o acesso ao álcool e outras drogas, 

considerados facilitadores do sexo desprotegido, o que 

favorece o contágio de ISTs e a ocorrência de gravidez não 

planejada. 

Em estudo realizado em uma universidade de Minas 

Gerais, a relação sexual desprotegida foi um dos 

comportamentos mais frequentes associado ao consumo de 

drogas. Foi constatado que 32,9% dos usuários de álcool e 

38,9% dos usuários de outras drogas não utilizavam 

preservativo quando estavam sob efeito das substâncias. 

Ainda, verificou-se que 34,3% dos usuários de álcool e 14,3% 

dos usuários de outras drogas alegam que o motivo seria para 

estimular a relação sexual (ANTONIASSI JÚNIOR; GAYA, 

2015). 

Pesquisa realizada com estudantes da Universidade 

Federal de Pelotas constatou que a frequência do consumo de 

bebidas alcoólicas foi associada diretamente a 
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comportamentos sexuais de risco, em que estudantes que 

consumiram bebidas alcoólicas quatro ou mais vezes por 

semana possuíam cinco vezes mais chances de apresentar tais 

comportamentos (GRÄF; MESENBURG; FASSA, 2020). 

De forma similar, Petruželka et al. (2018), em estudo 

realizado com universitários da República Tcheca e Eslováquia, 

verificaram que, entre aqueles que consumiram álcool, 23% 

tiveram relações sexuais desprotegidas e 21% tiveram relações 

sexuais que geraram um arrependimento futuro; destacando a 

associação entre consumo de bebida alcoólicas e adoção de 

comportamentos sexuais de risco. 

Lima (2019), em pesquisa com acadêmicos, constatou 

que, em uma das universidades analisadas, a adesão ao 

preservativo foi maior quando não houve consumo de 

álcool/drogas antes da relação sexual. Dessa forma, fica 

evidente que há relação entre o consumo de álcool e/ou outras 

drogas e a tendência a um comportamento de risco, podendo 

ser o não uso do preservativo ou a multiplicidade de parceiros. 

Quando se trata do consumo de álcool e/ou drogas antes das 

relações sexuais, o uso pode ser explicado como uma forma de 

estímulo à relação, pois se por um lado há aumento da libido, 

por outro há diminuição da capacidade de raciocínio (SALES et 

al., 2016). 
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PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

Planejamento familiar é o direito que todo indivíduo tem 

de ser informado e ter acesso a estratégias e recursos que o 

permitam optar, de forma livre e consciente, por ter filhos ou 

não. Destacando-se, ainda, que o planejamento familiar está 

contido na política de Assistência Integral à Saúde da Mulher. 

Sendo assim, devem ser garantidos acesso aos meios para 

induzir ou evitar gestação, acompanhamento clínico-

ginecológico e intervenções educativas, de modo a propiciar 

escolhas conscientes (BRASIL, 2002). 

Na sociedade em que nos encontramos, costuma-se 

achar que o planejamento familiar e a anticoncepção são 

responsabilidade exclusiva das mulheres, entretanto, o casal 

deve ser responsabilizado e estimulado a decisões 

compartilhadas quanto ao número de filhos, uso de métodos 

anticoncepcionais e planejamento familiar em geral, 

compreendendo que tanto uma gravidez indesejada quanto um 

aborto possuem impactos que podem ser evitados pelo uso 

correto e consistente desses métodos (WANG et al., 2015; 

CARVALHO et al., 2018). 

Um aspecto importante do planejamento familiar é o 

acesso a informações de qualidade que tornem possível ao 

indivíduo a adoção de escolhas adaptadas ao contexto social 

no qual se inserem, garantindo a autonomia e a vivência de uma 

sexualidade e estilo de vida saudáveis (DELATORRE; DIAS, 

2015). Temas referentes ao planejamento familiar, gravidez e 

aborto devem expressamente discutidos entre jovens solteiros, 

visto que o conhecimento acerca da saúde sexual e reprodutiva 

pode viabilizar o uso de métodos que evitem uma gestação 
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indesejada e suas inerentes consequências (WANG et al., 

2015). 

Os universitários possuem um ponto de vista diferente 

em relação ao planejamento familiar. A literatura aponta a 

carreira profissional como prioridade para alguns, em 

detrimento da construção de famílias. Primeiro opta-se por 

estabilidade financeira e profissional para depois construir uma 

família, ou assumir a maternidade (CERIBELI; SILVA, 2017). 

Entretanto, o não uso de métodos anticoncepcionais ou o seu 

uso de modo inadequado pode resultar em gravidez não 

planejada, o que pode incorrer em sofrimentos físicos e 

psíquicos para a gestante e até levar a tentativas de 

abortamento inseguro. Há também o risco de ISTs quando não 

se utiliza métodos de barreira (HERRERA ZULETA et al., 2018; 

ZENEBE; HAUKANES, 2019). 

Estudo realizado com universitários do Rio Grande do 

Sul constatou que 13,5% dos estudantes relataram uma 

gravidez não programada, das quais 2,4% resultaram em 

aborto (JUCÁ; BOFF, 2019). Já em pesquisa realizada entre 

jovens universitários colombianos, verificou-se que 11% dos 

estudantes que já tinham iniciado a vida sexual tiveram histórico 

de gravidez, em que 30% resultaram em aborto, dos quais 

62,5% foram induzidos. Para aqueles que optaram por seguir 

com a gestação, foi verificado que em 56% dos casos a 

gestação não foi desejada. Isso suscita a discussão acerca da 

urgência de implementação de programas que abordem o 

planejamento familiar nas universidades (HERRERA ZULETA 

et al., 2018). 

Além disso, estudo entre universitárias chinesas revelou 

uma prevalência de 31,8% entre as estudantes com vida sexual 
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ativa. Universitárias mais velhas, estudantes de medicina e 

aquelas com maior escolaridade mostraram menos risco de 

gravidez indesejada. 84% das estudantes grávidas optou por 

interromper a gestação, o que pode ser explicado pela 

influência que a cultura exerce no desencorajamento da 

gravidez pré-marital, como forma de proteção pela reputação 

(WANG et al., 2015). 

Investigar o conhecimento dos universitários acerca dos 

métodos de contracepção é de fundamental importância para 

delineamento de estratégias de intervenção. Em estudo 

realizado com estudantes do último ano do ensino médio e 

universitários do primeiro ano na Itália, foi sugerida a inserção 

de um curso de educação sexual nas escolas secundárias, visto 

que o conhecimento sobre saúde sexual foi baixo e alguns 

conceitos sobre questões sexuais foram definidos de forma 

equivocada pelos estudantes (VISALLI et al., 2019). Ademais, 

estudo realizado entre universitários chineses em que os 

principais métodos anticoncepcionais utilizados na última 

relação sexual foram preservativos e coito interrompido 

demonstrou a urgência da elaboração de um conteúdo 

programático curricular que eduque os universitários quanto a 

eficácia dos métodos anticoncepcionais para prevenção de 

gravidez e ISTs (WANG et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante disso, percebe-se que boa parte dos jovens 

universitários mantém comportamento sexual de risco, o que 

facilita a aquisição de infecções sexualmente transmissíveis e 

gravidez indesejada. Esse comportamento de risco pode ser 
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evidenciado ao se analisar o número de parceiros sexuais; a 

associação entre uso de álcool e outras drogas e relações 

sexuais; e a falta de planejamento familiar, que culmina em 

abortos induzidos e suas possíveis complicações. 

Estudos posteriores, que avaliem a eficácia de 

intervenções que abordem conscientização quanto ao número 

de parceiros e seus riscos, uso de métodos contraceptivos e 

métodos de planejamento familiar, em escolas e universidades, 

são altamente necessários para que as medidas interventivas 

sejam bem fundamentadas e de aplicabilidade factível. 

Envolver o núcleo escolar e universitário em questões 

que promovam educação sexual e reprodutiva pode ser um 

mecanismo de prevenção aos comportamentos sexuais de 

risco típicos dessa faixa etária, garantindo, consequentemente, 

uma sexualidade mais saudável e responsável. 
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RESUMO: A adolescência e juventude são caracterizados 
como períodos em que os indivíduos estão mais susceptíveis a 
contrair Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) devido a 
um maior comportamento de risco. Diante disso, objetivou-se  
realizar uma revisão bibliográfica para avaliar o conhecimento 
desses indivíduos sobre o tema. As ISTs são responsáveis por 
um grande impacto na qualidade de vida e saúde sexual dos 
indivíduos, além de gasto público devido aos tratamentos 
necessários. Entretanto, a discussão da sexualidade na 
adolescência continua sendo um tema polêmico, já que por 
muitas vezes esse assunto não é mencionado entre a família, 
fazendo com que o adolescente precise buscar informações 
fora de casa. Atrelado a isso, muitos conhecimentos adquiridos 
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fora de casa não são totalmente corretos, o que faz com que a 
maior parte dos estudantes não se saia bem nos questionários 
utilizados para os avaliar nesse tema. O mesmo pôde ser 
observado ao se analisarem estudos realizados com 
universitários. Em ambos os casos foi notada falha dos 
estudantes ao reconhecer algumas ISTs e suas formas de 
prevenção, bem como o diagnóstico dessas doenças. Vale 
ressaltar que desde 1996 a educação sexual já é prevista por 
lei e deveria ser incluída do ensino fundamental ao ensino 
médio. Nota-se, assim, que apesar da importância do tema, o 
conhecimento de adolescentes e jovens ainda é limitado. 
Palavras-chave: Adolescente. Adulto jovem. Doenças 

Sexualmente Transmissíveis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou no ano 

de 2013 que mais de um milhão de pessoas adquirem alguma 

Infecção Sexualmente Transmissível (IST) por dia. Ainda, 

estima-se que, dessas pessoas infectadas, 500 milhões de 

pessoas adquirem alguma doença curável. De igual forma, 

estima-se que 530 milhões de pessoas estão infectadas com o 

vírus do herpes genital e que mais de 290 milhões de mulheres 

estejam infectadas pelo Papiloma Vírus Humano (HPV). (OMS, 

2013; BRASIL, 2015). 

Nesse contexto, sabe-se que a infecção pelo HPV causa 

530.000 casos de câncer de colo uterino e 275.000 mortes por 

essa doença/ano. Além disso, a sífilis na gestação causa 

aproximadamente 300.000 mortes fetais e neonatais/ano e 

coloca 215.000 recém-nascidos sob o risco de morte 
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prematura, baixo peso ao nascimento ou sífilis congênita 

(BRASIL, 2015; SILVA, 2019). 

Nesse contexto, é sabido que o início precoce da vida 

sexual entre os adolescentes prediz futuros riscos sexuais, 

incluindo o contágio por Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs). Diversos estudos demonstram que jovens que iniciam a 

vida sexual com menos de 14 anos têm maior probabilidade de 

ter múltiplos parceiros e realizar atividades sexuais sem uso de 

métodos que evitem uma gestação indesejada e o contato com 

as ISTs (TINGEY et al., 2017). 

A preocupação com a saúde sexual também persiste 

entre os jovens universitários, já que a inserção na universidade 

pode configurar-se como um ambiente propício ao 

favorecimento de ISTs, através do envolvimento com parceiros 

casuais e não adoção de medidas preventivas, por exemplo 

(JAMES; CHEONG; RYAN, 2019); podendo resultar em 

infertilidade, disfunção sexual, doença inflamatória pélvica, 

aborto espontâneo, malformação congênita, partos prematuros, 

gravidez ectópica, câncer e até óbito, se não houver assistência 

adequada (PEDER et al., 2020). 

Entretanto, a realidade apontada por estudos é de 

conhecimento baixo dos jovens universitários acerca da 

apresentação das ISTs ou mesmo negligência quanto ao uso 

de preservativos durante as relações sexuais, configurando um 

comportamento de risco (TSAPI et al., 2018; KEIZUR et al., 

2019; MTHEMBU; MAHARAJ; RADEMEYER, 2019; YEDEMIE, 

2020). 

Estudos apontam que metade das infecções pelo 

papilomavírus humano (HPV) ocorre entre 15 e 24 anos e que, 



CONHECIMENTO SOBRE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 
ENTRE ADOLESCENTES E JOVENS ESTUDANTES – UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

122 
 

devido às medidas de conscientização subutilizadas, esse 

grupo apresenta um risco elevado de infecção e sequelas pelo 

HPV (NKWONTA; DAWSON; ADEGBOYEGA, 2020). Além 

disso, há evidências de um baixo conhecimento de jovens 

universitários quanto à apresentação do HPV. Em estudo 

realizado em uma universidade pública brasileira constatou-se 

que, apesar de mais de 83% das mulheres e 66% dos homens 

saberem que o vírus pode causar câncer cervical, menos de 

30% dos estudantes sabiam que também pode causar câncer 

vulvar, anal, peniano e orofaríngeo. E, ainda, menos da metade 

dos estudantes sabia que o HPV causa verrugas anais, 

orofaríngeas e genitais (BISELLI-MONTEIRO et al., 2020). 

Quando se trata de ISTs curáveis (gonorreia, clamídia, 

sífilis e tricomoníase), tem-se, segundo a OMS, que a cada ano 

cerca de 357 milhões de novas pessoas, entre 15 e 49 anos, 

são contaminadas. (OMS, 2016). Estudos apontam que a 

infecção por clamídia, a gonorreia e a tricomoníase são ISTs 

que afetam desproporcionalmente indivíduos entre 15 e 24 

anos, causando um profundo impacto físico, psicológico e social 

naqueles que são por elas afetados (OMS, 2016; KEIZUR et al, 

2019). 

Diante disso, objetivou-se realizar uma revisão de 

literatura acerca do conhecimento de adolescentes e jovens 

matriculados no ensino médio e em universidades sobre 

Infecções Sexualmente Transmissíveis. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

A revisão de literatura é de extrema importância para o 

desenvolvimento do trabalho científico, pois é através dela que 

o pesquisador entende melhor sobre o tema escolhido, conhece 

os autores que estão escrevendo sobre ele e reconhece o que 

ainda não está bem estabelecido na literatura. Nesse contexto, 

o presente estudo se caracteriza como uma revisão narrativa 

de literatura, na qual a seleção de artigos é feita sem seguir uma 

sistemática e o autor pode incluir documentos de acordo com o 

seu ponto de vista (FERENHOF; FERNANDES, 2016). 

Essa metodologia foi utilizada em uma tentativa de unir 

os dados já existentes na literatura sobre a temática e compilá-

los, de forma a possibilitar a análise atualizada acerca do 

conhecimento sobre infecções sexualmente transmissíveis 

entre adolescentes e jovens estudantes. Foram selecionados, 

para a análise das obras existentes, artigos nas bases de dados 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Medical Literature Analysis and Retrievel Online (MEDLINE) e 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Informações do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), Ministério da Saúde (MS), Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e Sistema de Informação e Gestão da 

Assistência Social de Pernambuco (SIGAS) também foram 

empregadas. Ao final da pesquisa as referências duplicadas 

foram excluídas. 

Os descritores utilizados foram “adolescente”, “adulto 

jovem” e “doenças sexualmente transmissíveis”, juntamente 
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com o operador booleano (and). A busca se deu entre os meses 

de abril e agosto de 2020 e foram selecionados artigos 

completos publicados entre os anos de 2015 e 2020 em 

português, inglês e espanhol. A busca resultou em um total de 

1645 documentos. Todos os títulos foram lidos e foram 

selecionados 157 artigos que atendiam ao tema. 

Posteriormente, foi feita a leitura dos resumos dos artigos 

selecionados e foram excluídos 124 por não analisarem o 

conhecimento de adolescentes e/ou jovens sobre Infecções 

Sexualmente Transmissíveis, não atendendo ao objetivo 

proposto. Dessa forma, foram utilizados 33 artigos para a 

confecção deste capítulo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ADOLESCÊNCIA 

Notou-se nas últimas décadas uma desaceleração no 

ritmo do crescimento da população brasileira. Ainda assim, 

segundo o censo de 2010, os adolescentes e jovens 

representam 36,89% da população brasileira (BRASIL, 2018). 

A definição de adolescência e juventude não é uniforme na 

literatura, havendo uma sobreposição entre os últimos anos da 

adolescência e os primeiros da juventude. Para o Ministério da 

Saúde, utilizando como referência a convenção elaborada pela 

Organização Mundial da Saúde, a adolescência corresponde ao 

período situado entre 10 anos e 19 anos, 11 meses e 29 dias, 

enquanto a juventude abrange a população dos 15 a 24 anos 

(PEREIRA et al., 2019; BRASIL, 2018).  
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Essa fase da vida é decisiva para o desenvolvimento 

humano, pois nela ocorrem diversas transformações 

biopsicossociais, incluindo a descoberta da sexualidade. 

Entretanto, o início da sexualidade de forma precoce aumenta 

consideravelmente o risco de se contrair alguma IST, inclusive 

o Vírus da Imunodeficiência Humana Adquirida (HIV) e o 

posterior desenvolvimento da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS), as taxas de gravidez na adolescência e 

outros riscos (PEREIRA et al., 2019). 

Nesse âmbito, na adolescência é notável o afastamento 

entre filhos e pais e uma busca de maior independência por 

parte dos adolescentes, o que faz com que os amigos se tornem 

importante referência para os mesmos. Atrelado a isso, os 

valores e comportamentos do grupo e da sociedade nos quais 

o adolescente está inserido interferem diretamente na maneira 

de viver e de expressar a sexualidade do adolescente em 

formação. Dessa forma, e com a contribuição das práticas 

autoeróticas, é construída a rede de experimentações sexuais 

e relacionamentos. Porém, quando essas vivências se baseiam 

em inseguranças, dúvidas, medos e preconceitos, aumenta a 

vulnerabilidade dos adolescentes a problemas no campo 

sexual, principalmente quando não há apoio familiar ou social, 

nem políticas que informem acerca da sexualidade. (BRASIL, 

2018; PEREIRA et al., 2019). 

Percebe-se, então, que a discussão da sexualidade na 

adolescência continua sendo um tema polêmico, porque por 

muitas vezes esse assunto não é mencionado pela família, 

fazendo com que o adolescente busque informações fora de 

casa. No entanto, nem sempre essas informações obtidas estão 
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corretas, fazendo com que os adolescentes fiquem mais 

propensos a contrair ISTs ou a ter uma gravidez não planejada 

(KRABBE et al., 2016). 

Nessa perspectiva, estudos apontam que o uso de 

preservativo nas relações sexuais praticadas por indivíduos 

jovens é infrequente, já que houve o aumento da infecção pelo 

HIV/AIDS nessa faixa etária. Esse dado leva a preocupação 

com outras ISTs, demonstrando a importância de estratégias 

que visem diminuir o contágio dessas patologias e englobem 

adolescentes, como o aumento da cobertura vacinal contra a 

hepatite B e a oferta da vacina do HPV para as adolescentes de 

10 a 13 anos de idade (BRASIL, 2018). 

Diversos fatores influenciam a forma como os 

adolescentes expressam a sua sexualidade. Entre elas, pode-

se citar a qualidade das relações emocionais e afetivas; as 

relações com seus grupos sociais; as transformações físicas, 

cognitivas, sociais e psicológicas trazidas pelo crescimento e 

desenvolvimento, e os valores morais, crenças e tradições 

familiares (BRASIL 2018). 

O exercício responsável, respeitoso e equitativo das 

relações interpessoais é essencial para reduzir 

comportamentos sexuais de risco. Numerosos estudos e 

recomendações internacionais apoiam que é fundamental o 

desenvolvimento de programas abrangentes de educação 

sexual que capacitem os adolescentes a tomar decisões que 

determinam a saúde e a plenitude de sua sexualidade no 

contexto de seu desenvolvimento e exercício de seus direitos 

(ROJAS et al., 2017). 
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A JUVENTUDE E O INGRESSO NA VIDA 

UNIVERSITÁRIA 

A juventude é um período transicional, em que há 

transformações biológicas, cognitivas e comportamentais, 

sendo necessário compreendê-la como um período de 

mudanças plásticas e móveis, inseridas dentro de um contexto 

social (TENÓRIO, 2017). 

Durante a adolescência e parte da juventude, 

aproximadamente entre 13 e 25 anos, ocorre um período crítico 

no neurodesenvolvimento, que compreende a fase pré-púbere 

até o término da organização das atividades corticais. Durante 

essa fase, os jovens e adolescentes estão em maturação 

cerebral e mais vulneráveis a atitudes controladas por impulso, 

adoção de comportamento de risco sexual e morbimortalidade 

devido a suicídio, uso de substâncias e transtornos psiquiátricos 

(CHUNG; HUDZIAK, 2017). 

O ingresso do brasileiro na vida acadêmica se dá, em 

sua maioria, durante a juventude (BRASIL, 2019a). 

Considerando o ingresso na universidade cada vez mais 

precoce e a associação de fatores que acabam por dar aos 

jovens universitários a sensação de liberdade, por 

distanciamento do controle familiar e sentimento de 

invulnerabilidade, é possível que alguns jovens tenham a 

primeira relação sexual após a inserção no ensino superior 

(BROCHADO, 2019). Além disso, o nível elevado de consumo 

de bebidas alcoólicas que pode ser aderido por jovens 

universitários é uma atitude associada ao diagnóstico de ISTs 

e a comportamentos sexuais de risco (PROVENZANO et al., 

2018). 
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Por tal tendência ao comportamento sexual de risco 

adotado nessa faixa etária e o potencial risco de aquisição de 

ISTs, adolescentes e jovens adultos são um grupo alvo para 

investimentos em educação sexual. Além disso, o grupo de 

universitários representa a população brasileira do futuro, 

sendo assim, intervenções neste grupo são um importante 

alicerce para uma saúde pública eficaz nos anos vindouros. 

 

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

Existem mais de 30 agentes etiológicos (bactérias, vírus, 

protozoários, fungos) que podem ser responsáveis por 

infecções cuja transmissão ocorra predominantemente por via 

sexual, embora possam, eventualmente, serem transmitidas 

por via sanguínea, transplacentária, no parto ou amamentação 

(BRASIL, 2015). Essas infecções são responsáveis por um 

impacto profundo na qualidade de vida e na saúde sexual dos 

indivíduos, além de pressionarem os orçamentos dos sistemas 

de saúde nacional e familiar. Algumas dessas infecções 

possuem altas taxas de incidência e prevalência, apresentam 

complicações mais graves em mulheres, e facilitam a 

transmissão do HIV, além de estarem frequentemente 

associados à culpa, estigma, discriminação e violência, por 

motivos biológicos, psicológicos, sociais e culturais (BRASIL, 

2015; OMS, 2016). 

Estimativas no Brasil de casos novos a cada ano são de 

937.000 casos para sífilis; 1.541.800 para gonorreia; 1.967.200 

para clamídia; 640.900 para herpes genital e 685.400 para HPV 

(OLIVEIRA et al., 2017).  



CONHECIMENTO SOBRE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 
ENTRE ADOLESCENTES E JOVENS ESTUDANTES – UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

129 
 

Ressalta-se que em relação ao HIV/AIDS, desde o início 

da epidemia, em 1980, até junho de 2019, foram registrados 

966.058 casos. Quando se discrimina por faixa etária, é 

observado que, de 2007 a junho de 2019, 23,6% do total de 

casos ocorreu entre 15 e 24 anos. Dados da saúde pública 

demonstram, ainda, que o número de infectados entre 15 e 19 

anos passou de 350 em 2007 para 923 em 2019, variando de 

435 a 2623 casos entre esses anos. Também são notáveis 

índices alarmantes de casos de gravidez na adolescência 

nessa faixa etária (SILVA; BENTO; LIMA, 2019; BRASIL, 

2019b). 

O risco elevado na faixa etária jovem pode ser explicado 

pela não adesão ao uso do preservativo, multiplicidade de 

parceiros, baixa consciência quanto ao seu comportamento, 

uso de álcool e/ou drogas ou mesmo redução na idade do 

primeiro relacionamento sexual (ANTONIASSI JÚNIOR; GAYA, 

2015; PEDER et al., 2020). 

Devido à importância de quebrar a cadeia de 

transmissão e por ser uma importante questão de saúde 

pública, a prevalência de ISTs em estudantes do ensino médio 

e universitários e o seu conhecimento sobre o assunto tem sido 

objetivo de diversas pesquisas. Estudo realizado com discentes 

do primeiro ano do ensino médio do Instituto Federal de 

Pernambuco demonstrou que grande parte dos estudantes 

tinha conhecimento prévio sobre as formas de contágio e 

prevenção das IST, No entanto, ainda existia um 

desconhecimento por parte dos adolescentes sobre os 

sintomas e as consequências de se adquirir uma IST (PEREIRA 

et al., 2019). 
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Estudo realizado em Roraima com estudantes mostrou 

que parte do conhecimento adquirido pelos adolescentes 

advém de sites e revistas, além de conversas informais com os 

colegas. Tais fontes repercutiam em dúvidas, informações 

superficiais e estereotipadas sobre a sexualidade, além de 

carência informativa sobre métodos contraceptivos e prevenção 

das ISTs (SILVA; BENTO; LIMA, 2019). 

Uma investigação realizada em Fortaleza com escolares 

do ensino fundamental II observou que os adolescentes têm 

consciência quando se trata de procurar um profissional de 

saúde, tão logo tenha início a vida sexual, eles também 

responderam positivamente a afirmação de que beijar pode 

transmitir doenças, o que demonstra o conhecimento dos 

adolescentes sobre as diversas formas de adquirir ISTs. 

Ademais, foi observado que os escolares sabem da importância 

do uso do preservativo em todas as relações sexuais para 

proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis ao 

passo que também demonstraram saber que o uso do 

preservativo não garante proteção a todas as ISTs (OLIVEIRA 

et al., 2017). 

Outro estudo realizado com alunos do ensino médio do 

Rio Grande do Sul mostrou que 74% dos alunos já havia tido 

relação sexual no momento da pesquisa e 27% deles 

informaram que não utilizaram preservativo na primeira relação 

sexual. Sabe-se que o preservativo é o mais comum de 

prevenção, diminuindo as taxas de gravidez não planejadas e 

de contaminação por ISTs. Os adolescentes também foram 

questionados sobre que infecções podem ser transmitidas por 

via sexual e 87% acreditavam na transmissão sexual do HIV. O 
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percentual foi de 67% para o HPV e 65% para a sífilis. Notando-

se a falta de conhecimento entre boa parte dos adolescentes, o 

que contribui para o aumento do número de casos de ISTs 

(KRABBE et al., 2016). 

Outra investigação com escolares realizada num 

município do interior do Rio de Janeiro procurou, em uma parte 

do questionário, avaliar o autocuidado dos alunos em relação 

às ISTs e, quando questionados sobre a prevenção de ISTs, a 

maioria dos estudantes respondeu que evita doenças e tem 

conhecimento sobre IST. Quando perguntados se eles 

conhecem alguém que teve IST, a maioria disse que não e 

todos os adolescentes disseram que sabiam onde encontrar 

preservativos gratuitamente para sua proteção (LINHARES; 

ASSIS; MANGIAVACCHI, 2018). 

Estudo realizado em Goiânia - Goiás, com 2449 

adolescentes escolares de 12 a 18 anos que frequentavam 

instituições públicas do município, demonstrou que apesar de 

um número significativo dos estudantes apresentar algum nível 

de conhecimento sobre as ISTs, somente a AIDS e hepatite B 

foram relatados por mais da metade dos participantes, sendo 

que as pessoas do sexo feminino demonstram maior 

conhecimento sobre as ISTs. Entretanto, houve 

desconhecimento em relação a outras doenças relevantes para 

a saúde pública devido a suas complicações, como sífilis, 

herpes e HPV. Um dado curioso do estudo mostra que os 

adolescentes do sexo masculino acreditam que evitar parceiros 

do mesmo sexo é uma forma de prevenção contra ISTs, 

independente do uso de preservativos. (OLIVEIRA et al., 2017). 
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Trabalho semelhante foi realizado na cidade de São João 

del-Rei com 211 alunos de uma escola estadual com idades 

variando entre 15 a 19 anos. Com o objetivo de avaliar o 

conhecimento dos estudantes sobre ISTs, foi aplicado um 

questionário com frases para serem julgadas como verdadeiras 

ou falsas. Ao fim do estudo, os autores concluíram haver um 

conhecimento superficial dos alunos sobre o tema, já que os 

mesmos acertaram mais as afirmativas básicas, mas erraram 

temas mais específicos, como exemplificado pelo fato de que 

68% dos alunos responderam ser verdadeira a afirmação de 

que “Ser portador do vírus HIV e ter AIDS é a mesma coisa” e 

69% responderam ser falsa a afirmativa “É possível realizar um 

teste rápido para detectar HIV, Sífilis e Hepatites B e C” 

(CIRIACO et al., 2019). 

Por outro lado, estudos que investigaram a prevalência 

de ISTs entre jovens universitários evidenciaram que a maioria 

dos acadêmicos referiu nunca ter apresentado ISTs (KASSIE et 

al., 2019; BROCHADO, 2019). Entretanto, cabe destacar que a 

apresentação, muitas vezes, assintomática das ISTs, a falta de 

procura por serviços médicos e os estigmas associados a 

revelar possuir uma infecção sexualmente transmissível podem 

justificar os dados encontrados. 

No que se refere ao conhecimento dos universitários 

acerca das ISTs, Kassie et al. (2019) constataram que quase a 

totalidade dos entrevistados sabia o que eram ISTs (98%). 

Assim como foi relatado pela maioria que o sexo sem proteção 

era a principal forma de transmissão das ISTs. Por meio de 

avaliação com questionários, foi constatado que mais da 
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metade dos universitários tinham um bom conhecimento sobre 

o tema.  

Já Folasayo et al., (2017), estudando universitários na 

Malásia, com um grupo majoritariamente jovem, constatou que 

86,6% dos estudantes já haviam ouvido falar sobre ISTs. 

Porém, apesar de a maioria já ter ouvido falado sobre ISTs, 

apenas 45,4% dos estudantes sabia que gonorreia era uma 

infecção sexualmente transmissível. Clamídia, hepatite B, 

hepatite C e tricomoníase também foram pouco conhecidas 

pelos alunos. Insolitamente, 61,9% dos universitários 

acreditavam que a tuberculose fazia parte das ISTs e 49,9% 

que a asma o era. Uma porcentagem de 37,4% acreditava que 

um mosquito poderia ser o causador de ISTs. 

Em um estudo realizado na Itália, foi demonstrada 

variabilidade nos resultados, evidenciando um maior 

conhecimento pelos estudantes mais velhos. A maioria dos 

estudantes mostrou uma boa compreensão acerca dos 

métodos para prevenir ISTs. Entretanto, cerca de 26% 

acreditava que a pílula anticoncepcional é um meio para 

prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (VISALLI 

et al., 2019). 

Em pesquisa realizada em uma instituição privada de 

ensino superior brasileira, entre estudantes da área da saúde, 

foi detectado que os universitários têm conhecimento adequado 

acerca das ISTs, porém não fazem uso de preservativo em 

todas as relações sexuais. Tal fato torna evidente que ter 

conhecimento sobre as infecções sexualmente transmissíveis 

não garante práticas sexuais seguras (SALES et al., 2016). 
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Semelhante padrão foi observado em estudo no Rio de 

Janeiro, em que, os universitários pareciam não adotar um 

comportamento sexual seguro nas relações sexuais, apesar de 

terem conhecimento acerca do HIV e da sua prevenção, 

demonstrando um distanciamento entre o pensamento abstrato 

e a vida concreta (SPINDOLA et al., 2019a). 

 

IMPORTÂNCIA DA SEXUALIDADE NAS ESCOLAS E 

UNIVERSIDADES 

Grande parte dos adolescentes e jovens passa muitas 

horas do seu dia nas instituições de ensino, sejam colégios ou 

universidades. Nestes locais, esses jovens podem receber 

conhecimento e ter suas dúvidas esclarecidas sobre diversos 

temas, inclusive relacionados à educação sexual. Nesse 

contexto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN), de 1996, prevê a educação sexual como um dos temas 

transversais a serem incluídos nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, em todas as áreas do conhecimento – do ensino 

fundamental ao ensino médio. É notório que a educação para a 

sexualidade beneficia os jovens, pois lhes oferece 

conhecimento sobre a anatomia e fisiologia do seu corpo, sobre 

planejamento familiar e sobre como fazer a prevenção de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis, por exemplo, 

possibilitando maior autonomia e senso crítico. Entretanto, 

ainda é comum encontrar adolescentes desinformados sobre 

esse tema (KRABBE et al., 2016; SILVA, BENTO, LIMA, 2019). 

Os universitários, por seu senso de liberdade e pouca 

consciência sobre vulnerabilidade, são um grupo de risco para 

ISTs e para as consequências físicas e mentais delas 
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decorrentes. O desenvolvimento de centros de saúde sexual e 

reprodutiva nas universidades, abrindo espaço para o diálogo, 

dando enfoque à prevenção de ISTs, planejamento familiar, 

sinais e sintomas esperados, poderia reduzir os números de 

universitários infectados, visto que o baixo conhecimento 

acerca de infecções sexualmente transmissíveis também foi 

apontado como um fator de risco para desenvolvimento das 

mesmas (KASSIE, 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

Nota-se, portanto, através dos estudos analisados, que 

apesar da importância do conhecimento sobre as formas de 

contágio e a prevenção das infecções sexualmente 

transmissíveis, esses temas ainda são de conhecimento 

limitado por parte dos adolescentes e jovens, grupos que 

correm mais risco de infecção. Ainda percebe-se que, na maior 

parte dos trabalhos, os escolares e os universitários sabiam 

responder corretamente apenas as questões básicas, 

percebendo-se erros constantes nas questões mais 

específicas. 

Além disso, são necessários estudos futuros que 

abordem os motivos para que jovens e adolescentes adotem 

práticas sexuais de risco mesmo quando possuem o 

conhecimento adequado acerca das ISTs. Tais estudos são 

fundamentais para a caracterização das várias nuances que 

influenciam no comportamento sexual dessa faixa etária e 

poderão contribuir para o estabelecimento de intervenções que 
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aprimorem o conhecimento e adequem o comportamento 

reduzindo o risco de transmissão de doenças. 

Dessa forma, reforça-se a importância do 

desenvolvimento de ações sociais e de saúde pública que 

visem promover uma educação em saúde sexual e reprodutiva 

de qualidade para toda a sociedade. Tal atitude tem o potencial 

de repercutir, inclusive, nos gastos de saúde pública, com a 

diminuição de pacientes que necessitam de tratamento e 

internação por infecções facilmente preveníveis. 
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RESUMO: Introdução: As tecnologias móveis têm sido 

grandes aliadas no processo de educação e compartilhamento 

de informação em tempos de pandemia. Objetivo: relatar a 

experiência do uso do instagram como ferramenta educacional 

em tempos de pandemia da COVID-19. Métodos: Trata-se de 

um relato de experiência acerca da criação de um instagram 

como ferramenta educativa por estudantes dos cursos de 

enfermagem, fisioterapia e psicologia e docentes da Faculdade 

de Ciências da saúde do Trairí- FACISA/UFRN, promovendo o 

compartilhamento de informações, comunicação e educação 

em saúde para mulheres no período gravídico-puerperal, à 

partir dos recursos que a plataforma dispõe. Resultados: As 

postagens do instagram foramdesenvolvidas com temas 

interligados seguindo a lógica do desenvolvimento de uma 

gestação até o puerpério. Alguns dos temas iniciais tratados 

foram: “Estou gravida, o que devo saber sobre covid19?”; “O 
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que é trabalho de parto?”; “Hábitos saudáveis em tempo de 

pandemia”; entre outros assuntos. Conclusão: A interação 

entre o público e a plataforma tem sido fundamental para a troca 

de informações, esclarecimento de dúvidas e partilha de 

experiências favorecendo o conhecimento ampliado de 

diversos assuntos e empoderando as mulheres para que elas 

sejam protagonistas no cenário do parto. 

Palavras-chave: Saúde da mulher. Parto humanizado. 

Tecnologia em saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

são conjuntos de processos e produtos oriundos de atividades 

tecnológicas e redes de comunicação que visam tratar, 

armazenar, processar, e transmitir a informação no meio digital, 

apresentando-se como um forte aliado ao setor da saúde, 

principalmente quando se almeja à promoção da saúde, bem-

estar e prevenção de doenças (DA CUNHA; BIZELLI, 2016). 

As plataformas web e mídias digitais estão sendo cada 

vez mais utilizadas para a disseminação de educação e 

trabalho em saúde, tendo em vista que essas ferramentas 

fazem parte do cotidiano de vida da população. Os métodos 

digitais contam com uma grande diversidade de conteúdos 

visuais e textuais que possibilitam a transmissão de 

determinada informação de uma forma mais dinâmica e 

divertida, tornando-a mais fácil de ser compreendida pelos 

usuários das redes (FRANÇA; RABELLO; MAGNAGO, 2019). 

Assim, as TICs em saúde funcionam como um modo de 

organização e compartilhamento de informações de uma forma 
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rápida e eficiente, além de permitirem aos navegantes o acesso 

ao conhecimento em tempo real, bem como a promoção do 

autocuidado, sendo assim grandes aliadas na construção do 

bem estar populacional (SILVA, et al, 2018).  

Entre as tecnologias da informação e comunicação, 

destaca-se a área de mHealth (mobile health), enquanto 

componente da saúde eletrônica (eHealth), que inclui as 

práticas de saúde amparadas por dispositivos móveis, como 

telefones celulares, dispositivos de monitoramento de 

pacientes, navegação de internet, uso de e-mails, aplicativos de 

mensagens e multimídia entre outras ferramentas sem fio 

(ROBERTS, et al., 2017). 

Em virtude da pandemia do novo coronavírus e a 

necessidade de manter o distanciamento social, inúmeras 

mudanças ocorreram nos meios sociais, econômicos, 

educacionais e de saúde (RAFAEL, et al., 2020). As tecnologias 

tem colaborado com a educação em saúde neste período por 

meio do compartilhamento de informação à população e em 

especial as mulheres grávidas (BRAGÉ, et al., 2020). 

A gravidez e o parto são processos fisiológicos marcados 

por mudanças anatômicas, emocionais e hormonais; é o inicio 

de um novo ciclo tanto para a mulher como também de todos 

que estão ao seu redor. Nesse período surgem dúvidas e 

preocupações que precisam ser sanadas (RATTNER, D. et al. 

2014). 

Diante disso, a assistência às gestantes também foi 

modificada, e os profissionais de saúde, educadores e 

graduandos da área da saúde tiveram que usar as redes sociais 

para ofertar medidas de orientação neste período da pandemia 

na perspectiva de atenuar a contaminação pelo Sars-Cov-2 e 
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consequentemente os impactos da doença para a mulher e o 

neonato (MASCARENHAS, et al., 2020). Dentre as mudanças 

estabelecidas destacam-se: serviços de teleatendimento, 

teleconsulta, agendamento de consultas presenciais por 

telefone, grupos de gestante online, entre outros (BRASIL, 

2020). 

A criação de medidas alternativas para a assistência a 

gestante, inclusive no período da pandemia, é de suma 

importância para a garantia do cuidado de qualidade e de 

preservação dos direitos da mulher, mantendo assim, as boas 

práticas de atenção e humanização ao parto e nascimento 

(RATTNER, D. et al. 2014).  

O instagram é uma das redes sociais onlines 

funcionando em sua parte como um lugar de atividades 

recreativas, entreterimento, marketing e diversos outros 

conteúdos. Ao longo do crescente uso tecnológico, a rede tem 

gerado resultados positivos como sendo uma das alternativas 

educacionais a distância, se tornando uma ponte entre a 

aprendizagem formal e informal (GUILLEN LOPEZ, 2019). 

Dessa forma, foi concebido pelos membros do projeto de 

extensão “A mulher como protagonista do parto” o instagram 

intitulado: “Protagonizando no parto 

(@protagonizandonoparto)” referente ao ciclo gravídico- 

puerperal com o propositivo de levar informações e interagir 

com as mulheres grávidas neste período de distanciamento 

social.  

Ante o exposto, o objetivo deste estudo é relatar a 

experiência do uso do instagram como ferramenta educacional 

em tempos de pandemia da COVID-19. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência baseado na 

vivência de discentes e docentes do projeto de extensão da 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí- FACISA/ UFRN 

intitulado “A mulher como protagonista do parto” por meio do 

desenvolvimento de uma plataforma digital do instagram 

nomeado “Protagonizando no parto”, ferramenta de 

comunicação e informação para gestantes e acompanhantes 

sobre o pré-parto, parto, pós-parto e cuidados com o recém-

nascido. 

Devido o cenário da pandemia vivenciado em todo o 

mundo e com isso, a suspensão das atividades presenciais, fez-

se necessário implementar atividades remotas por meio de 

tecnologias para que o trabalho de educação em saúde não 

ficasse parado. O instagram (Intitulado: 

protagonizandonoparto) foi criado no mês de Junho de 2020, 

com o intuito de levar informação para os seguidores no que diz 

respeito ao período gravídico-puerperal. 

Neste espaço, são esclarecidos dúvidas referentes ao 

pré-natal, trabalho de parto, puerpério, cuidados com o neonato 

e métodos não farmacológicos para o alívio da dor no parto.  

Uma vez por semana o grupo se reune virtualmente para 

apresentar as produções elaboradas referentes as temáticas, 

realizarem as correções e postarem no Instragram. Além do 

feed, os stories também são utilizados como o meio de interagir 

com o público sobre a última publicação por meio de enquetes. 

A criação do Instagram foi dividida em duas etapas, a 

primeira foi a divulgação da página, buscando seguir o maior 

número de gestantes possível, tendo em vista que elas são 
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nosso público principal. A segunda etapa foi produzir o 

conteúdo para a rede social e encaminhar para o maior número 

de pessoas, por meio do compartilhamento e menções nos 

comentários de cada publicação. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o distanciamento social que a pandemia trouxe foi 

necessário a busca de estratégias e meios para manter a 

comunicação e a propagação de educação em saúde, visto 

essa necessidade, o projeto de extensão “A mulher como 

protagonista do parto” da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), campus FACISA, criou um Instagram voltado 

para mulheres grávidas fornecendo informações sobre o 

período gravídico-puerperal, os métodos não farmacológicos 

para o alivio da dor e as boas praticas de nascimento. 

Para isso foi elaborado um cronograma com mais de 

vinte temáticas, para serem discutidas no decorrer dos meses 

do ano de 2020. Os encontros virtuais consistem em 

apresentações de infográficos e discussões interprofissionais.  

As reuniões do projeto ocorrem semanalmente por meio 

da plataforma Google Meet® com toda a equipe que compõe o 

projeto. Após a reunião semanal e elaboração dos materiais, 

ocorre à postagem no Instagram do projeto, as publicações são 

realizadas por meio de conteúdos com textos curtos e 

ilustrações, vídeos, sendo postados tanto no Feed, como no 

stories. 

Apesar da página do instagram ter sido criada em poucos 

meses, o propósito de disseminar informações relevantes para 
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as gestantes e o público próximo a elas que também 

acompanham a página, foi alcançado. Também foi possível 

obervar que as interações nas publicações, stories, enquetes e 

direct tiveram uma diferença significativa para as gestantes. 

Atualmente o instagram em tela contém 233 seguidores 

e 17 publicações. Quanto ao número de acessos e 

visualizações variam de acordo com a temática postada. O 

vídeo intitulado por “Principais direitos da mulher durante o 

trabalho de parto e parto’’ obteve 311 visualizações, 12 

comentários e 9 compartilhamentos.  

A primeira publicação do instagram foi a apresentação 

das participantes do projeto de extensão. Seguindo a logística 

de falar sobre a mulher desde sua gestação até o período de 

parto e pós parto, o primeiro ponto a ser abordado foi: “O que é 

trabalho de parto e parto?” abordando o processo fisiológico e 

um pouco sobre cada tipo de parto. 

Pensando em esclarecer as dúvidas do público da 

página acerca da pandemia da COVID-19, tendo em vista que 

é uma tematica recente e acaba por gerar dúvidas e 

preocupações, foi iniciada uma série de postagens acerca 

disso, dando relevância ao período gestacional até o puerpério. 

As postagens sobre o assunto foram, em ordem: “Estou 

grávida, o que devo saber sobre a COVID-19?”; “Hábitos 

saudáveis em tempos de pandemia”; “Trabalho de parto e 

COVID-19”; e “Cuidados no pós-parto em tempos de 

pandemia”.  

Uma das publicações considerada mais relevante a ser 

publicada no Instagram foi a que apresentou a temática: “Estou 

grávida, o que devo saber sobre a COVID-19?” podendo ser 

atribuída tal importância a incerteza e falta de informações 



EDUCAÇÃO EM SAÚDE POR MEIO DO INSTAGRAM EM TEMPOS DE 
PANDEMIA DA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

147 
 

vivenciadas por todas as pessoas em meio a uma pandemia 

nunca vivenciada na vida. O conteúdo desta publicação foi 

publicado no dia 8 de julho e dividido em alguns pontos 

principais. O primeiro foi apresentar um breve conceito sobre a 

doença COVID-19, deixando claro que se tratava de uma 

síndrome respiratória aguda grave e devido as mudanças na 

gestação, as gestantes deveriam atentar-se aos devidos 

cuidados para que o sistema imunológico fosse mais resistente.  

No segundo ponto, foram discutidas algumas medidas de 

prevenção para evitar a doença, tais como: manter medidas de 

higiene, fazer uso de máscaras, evitar contato das mãos com 

olhos e boca, manter isolamento social durante toda a 

gestação, se alimentar e dormir bem. 

O terceiro ponto desta publicação buscou enfatizar a 

importância de não abandonar as consultas de pré-natal, e 

orientar que as gestantes assintomáticas e sem nenhum 

sintoma de síndrome gripal deveriam realizar as consultas 

normalmente. As gestantes que apresentassem algum tipo de 

sintoma, deveriam adiar a consulta por 15 dias, sendo 

prioridade na realização da testagem. Enquanto as gestantes 

que testassem positivo para COVID-19 (IgG + e IgM +), 

deveriam realizar pré-natal de alto risco. 

O quarto e último ponto da publicação “Estou grávida, o 

que devo saber sobre a COVID-19?” buscou esclarecer sobre 

os direitos trabalhistas das gestantes diante da pandemia. As 

profissionais gestantes que apresentassem alguma 

comorbidade, deveriam relatar no momento da consulta e pedir 

afastamento do trabalho presencial. Assim como as gestantes 

que trabalham em ambientes insalubres, poderiam pedir 

afastamento de acordo com a Lei 13.287/16.16. 
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Essa e as demais publicações do Instagram foram 

realizadas com base em evidências cientificas, buscando 

repassar o conteúdo de forma dinâmica por meio de imagens, 

pequenos textos, vídeos e linguagem acessível ao público 

destinado.  

Após cessarem os posts sobre a pandemia, deu-se 

continuidade a outras temáticas, como por exemplo: “Estágios 

do trabalho de parto”. Nesse ponto, foram elaborados quatro 

tópicos cujo objetivo foi falar sobre cada uma das fases do TP 

(Dilatação, expulsão, dequitação e período de Greenberg) e 

alguns dos métodos não-farmacológicos que podem ser 

aplicados em cada fase para melhorar o conforto e alivio da dor. 

Além de compreenderem sobre a importância das boas práticas 

ao parto e nascimento, puérperio e cuidados com o recém-

nascido. 

Devido às atividades nos serviços de saúde estarem 

reduzidas, percebe-se a importância do uso da rede social 

como meio de educação em saúde, visto que há uma boa 

interação entre o público e as participantes do projeto. Sendo 

esclarecidas dúvidas, trocando informações e partilhando 

relatos de caso por meio de recursos que a rede social dispõe, 

como: ícones que possibilitam a interação com o público, a 

criação de enquetes, caixas de perguntas e comentários nas 

publicações, como demonstra as figuras de 1 a 5. 
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Figura 1.Tela inicial do instagram. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 2. Algumas publicações do instagram referentes aos 
tipos de parto.  

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 3. Publicações acerca da COVID-19. 
 

 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 4. Postagens seguindo a ordem cronológica de 
raciocinio.  

 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 5. Interação do público com a plataforma por meio de 
comentários em uma das publicações e feedback enviado por 
uma seguidora.  

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Conforme Silva et al. (2018), o uso das tecnologias 

atualmente tem sido um excelente aliado para a promoção de 

saúde de forma criativa e promissora, tendo em vista que as 

redes sociais possuem ferramentas que incentivam a 
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participação social, favorecendo o processo de comunicação 

com a população, contribuindo para a autonomia social, 

compartilhamento de experiências e disseminação de 

informações (SILVA, et al., 2018). 

O uso do Instagram em tempo de pandemia vem 

desenvolvendo um impacto positivo na educação em saúde, 

como forma de promoção através das publicações na rede 

social com informações baseadas em evidências científicas 

cotribuindo para o conhecimento sobre a temática abordada e 

reduzindo os medos e anseios causados devido este tempo de 

COVID-19 (MENEZES,et al., 2020). 

Um estudo realizado por Araújo; Júnior e Nunes (2020) 

mostrou que a ferramenta, quando comparada a outros 

aplicativos, alcançou maior público, produzindo mais fontes de 

mediação da informação. O instagram possui uma gama de 

conteúdos que englobam uma grande diversidade de temas, de 

forma a ser um elo de informações e decisões em relação a 

leitura, consulta e acesso a determinada informação que o 

indivíduo venha a ter interesse (ARAÚJO; JÚNIOR; NUNES, 

2020). 

  Quanto as limitações acerca da experiência, destaca-

se a quantidade de seguidores na qual é considerada baixa, 

contudo, é justificável devido a conta ser recente, assim é  

esperado que com as divulgações para o público aumente  a 

quantidade de seguidores ao decorrer do tempo. 

Outro fator limitante, tratando de modo geral quando se 

fala sobre o uso da tecnonologia para a informação é que, 

embora a população esteja cada vez mais ligada ao mundo 

virtual e demais tecnologias, ainda há um público que não 

possui condições de acesso a internet. Desse modo é 
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importante que, ao se tratar de educação em saúde, sejam 

buscadas alternativas que também abarquem esse grupo de 

pessoas.  
 

CONCLUSÕES  

 

Com a pandemia, muitos desafios foram impostos, assim 

como as limitações que surgiram com o distanciamento social.  

Diante disso, o projeto de extensão buscou, através do uso da 

tecnologia, levar conhecimento com responsabilidade para o 

público,para isso foi utilizada a plataforma do instagram pelo 

motivo de ser considerada uma das redes socias mais utilizadas 

na atualidade.  

A participação no projeto de extensão proporcionou o 

compartilhamento de conhecimentos e experiências entre as 

integrantes, oportunizando o aprendizado “com” e “sobre” o 

outro, uma vez que, puderam conhecer o fazer das demais 

profissões relacionados ao ciclo gravídico-puerperal, 

vivenciando o trabalho em equipe e a colaboração mesmo em 

meio a pandemia. Além de promover o contato de forma virtual 

com a comunidade por meio do Instagram. 

A ferramenta tecnológica tem tido uma boa adesão das 

gestantes e parturientes neste período da pandemia, pois têm 

colaborado com a disseminação do conhecimento, sanando 

dúvidas do público a que se destina, e com isso empoderado 

as mulheres para que elas sejam protagonistas do parto.  
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RESUMO: O uso de substâncias que promovem alterações da 
consciência, nominadas de drogas, está presente nas mais 
diversas sociedades desde os tempos mais remotos como 
condição histórica estruturante, fruto de uma produção cultural 
com significados bastante variáveis, com uso em rituais 
religiosos, devocionais, terapêuticos ou mesmo festivos e 
recreacionais, enraizando-se nas culturas étnicas e nacionais. 
De acordo com essas circunstâncias, a utilização das redes 
sociais como instrumento educativo se torna relevante por 
permitir transmissão de informação de forma acessível e 
didática, contribuindo para a formação de cidadãos e 
desenvolvimento de suas habilidades. Foram divulgadas 
publicações, em um perfil no Instagram criado tendo como 
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propósito conscientizar os jovens sobre a gravidade do uso 
indevido de álcool e drogas, conscientizando-os e ofertando-os 
o discernimento de que uma escolha equivocada pode 
comprometer a sua qualidade de vida por meio das redes 
sociais. Diante do exposto, com a experiência da educação em 
saúde virtual, percebe-se a relevância do instagram como meio 
de transmissão de informações, podendo assim contribuir de 
forma significativa na vida de jovens e adultos que, por 
vergonha, deixam de ir aos serviços de saúde buscar 
informações. 
 
Palavras-chave: Educação em saúde, Internet, Adolescente, 
Drogas ílicitas, Promoção da saúde. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é um período da vida marcado por 

mudanças biológicas, físicas, sociais e psicológicas  

significativas e, por vezes, determinantes, pois, associadas com 

outros fatores, principalmente ambientais, podem induzir ao 

uso/abuso de drogas. Por isso, ela se caracteriza também como 

uma fase em que há necessidade de um qualitativo 

acompanhamento familiar, escolar e de saúde. Um dos 

principais dilemas desse período relaciona-se ao uso de drogas 

(MOURA et. al., 2016). 

O uso de substâncias que promovem alterações da 

consciência, nominadas de drogas, esteve presente nas mais 

diversas sociedades desde os tempos mais remotos como 
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condição histórica estruturante, fruto de uma produção cultural 

com significados bastante variáveis, com uso em rituais 

religiosos, devocionais, terapêuticos ou mesmo festivos e 

recreacionais, enraizando-se nas culturas étnicas e nacionais 

(MARINHO et. al., 2016). 

O termo droga possui várias acepções, podendo ser 

referido a medicamentos e remédios com propriedades 

terapêuticas estabelecidas e mais especificamente a 

substâncias que são capazes de causar dependência ou são 

objeto de abuso. Em um contexto legal o termo “droga” refere-

se às substâncias psicoativas e, em particular, às drogas ilícitas 

ou àquelas cujo uso é regulado por lei (LIMA, 2013).  

O consumo de drogas ilícitas, na adolescência, aumentou 

com o passar dos anos no Brasil. Tal fato é evidenciado por um 

crescimento no consumo de álcool até os 15 anos e pelo fácil 

acesso a substâncias ilícitas (LARANJEIRA et. al., 2012). Além 

disso, o fato de sofrerem violência na infância e conviverem com 

pessoas que fazem uso de drogas dentro do ambiente familiar 

aumenta as chances de abuso de drogas (OSHRI et. al., 2015). 

Grande parte da literatura sobre drogas e seus problemas, 

sublinha a complexidade deste objeto de estudo levando em 

conta suas múltiplas dimensões tanto individuais quanto 

coletivas, prevalecendo a constatação de que estamos diante 

de um problema de difícil solução (LIMA, 2013).  

No Brasil, a legislação define como droga “as substâncias 

ou produtos capazes de causar dependência” assim 

especificado no parágrafo único art.1º da Lei nº 11.343/2006 

que institui o Sistema Nacional de Políticas Sobre Drogas 

(SISNAD) (LIMA, 2013). 
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Em 2018, houve mudanças no SISNAD aprovadas pelo 

Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), na 

legislação que trata sobre o enfrentamento, tratamento e 

prevenção ao uso de drogas. As alterações nas diretrizes da 

Política Nacional sobre Drogas demandam ações que 

promovam a abstinência, em contraponto às propostas que 

pregavam a redução de danos (BRASIL, 2018).  

Historicamente, observa-se no Brasil o predomínio de um 

modelo de Educação em Saúde intervencionista e prescritivo, 

embora atualmente já possamos falar de um modelo em  

transição, com um foco mais voltado para a participação através 

de ações educativas de caráter dialogado (LIMA, 2013).  

Nesse contexto insere-se os centros de atenção 

psicossocial, drogas e álcool (CAPS AD), são referências no 

cuidado e proteção dos usuários de drogas e álcool. Quais 

tiveram suas primeiras definições pela portaria nº 366 e a  

política do Ministério da saúde para Atenção Integral aos 

Usuários de Álcool e outras drogas. Exercem papel 

fundamental na rede de atenção psicossocial, uma vez que 

acolhem e constroem de maneira compartilhada com os 

usuários, projetos terapêuticos quais consideram além das 

necessidades fisiológicas o contexto social do indivíduos.  

Constituindo-se então como centros promotores de saúde e 

qualidade de vida para dependentes químicos. (BRASIL, 2012; 

BRASIL, 2003). 

De acordo com essas circunstâncias, a utilização das 

redes sociais como instrumento educativo se torna relevante 

por permitir transmissão de informação de forma acessível e 

didática, contribuindo para a formação de cidadãos e 
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desenvolvimento de suas habilidades habilidades devido ao uso 

de ferramentas interativas que lhes permitem gerir trabalhos e 

questões ligadas a cenários diferentes da sua vida - 

comunitária, pessoal, profissional e educacional (COLL & 

MONERO, 2010). 

Devido ao grande número de usuários de redes sociais 

digitais  2,8 bilhões entre os 3,7 bilhões de usuários de internet,  

segundo dados do Digital in 2017 Global Overview, portanto o 

instagram tornasse uma mídia social de grande potencial para 

promover educação social (WE ARE SOCIAL LTD, 2017; 

NUNES et. al.,2018).  

O Instagram é uma das redes sociais mais utilizadas no 

mundo, cerca de 32% dos usuários de internet possuem conta 

e utilizam da plataforma. A maioria dos usuários desta rede 

social digital tem idade entre 18 e 29 anos, sendo um ótimo 

público alvo tendo em vista a faixa etária em que ocorrem 

algumas mudanças significativas nos hábitos de toda 

sociedade. As pessoas em todo o mundo estão passando mais 

tempo usando as redes sociais digitais também: o usuário 

médio de rede social passa, atualmente, 2 horas e 19 minutos 

por dia usando plataformas sociais. Esses dados corroboram o 

quanto realizar trabalhos nas redes sociais digitais atinge um 

grande número de pessoas, em um curto prazo de tempo, e de 

forma gratuita (WE ARE SOCIAL LTD, 2017; NUNES et. al., 

2018).  
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OBJETIVO 

 

Este trabalho teve como objetivo relatar a experiência 

vivida em um projeto de extensão da Universidade Federal da 

Paraíba, desenvolvido por alunos membros do Centro de 

Informação Sobre Medicamentos, que promoveu educação em 

saúde, com foco na prevenção do uso inadequado de álcool e 

drogas ilícitas de jovens e adultos. Ademais, avaliamos o 

impacto das intervenções realizadas através da plataforma 

digital Instagram® voltado a limitar as incidências de 

dependência química mediante controle de suas causas e 

fatores de riscos.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Inicialmente, surgiu a ideia de propagar informações tanto 

para a sociedade quanto para a comunidade acadêmica sobre 

álcool e drogas, sobre o assunto proposto no projeto que é uma 

problemática de saúde pública e um assunto de grande 

importância para toda a população.  Assim, com o interesse de 

realizar a adequação do projeto para a forma remota, tendo em 

vista o decreto de distanciamento social com o propósito de 

evitar o contágio pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-

2),sugestões foram apresentadas pelos participantes 

juntamente com os professores para alcançarmos a 

comunidade levando informação de forma didática e simples. 

Para isso, foram realizadas reuniões mensais com todos os 

voluntários, por meio de vídeo-chamada na plataforma ‘’Google 

Meet®’’, e por um grupo virtual criado no aplicativo 
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‘’Whatsapp®’’ que foram utilizados para discutir os temas 

propostos para a elaboração das publicações.  

Com base na praticidade e no grande alcance 

proporcionado, o aplicativo ‘’Instagram®’’ foi utilizado para 

publicar e  divulgar as publicações em forma de posts com texto, 

vídeos, exemplos de jogos didáticos e/ou gráficos informativos 

juntamente a uma legenda explicativa. Foram divulgadas 

publicações todas as sextas-feiras, em um perfil criado para os 

projetos vinculados ao Centro de Informação Sobre 

Medicamentos da Universidade Federal da Paraíba (CIM - 

UFPB) (@cimexufpb) a qual o Escolhas Responsáveis está 

incluído, sendo ao todo realizada 04 postagens por mês tendo 

como propósito conscientizar os jovens sobre a gravidade do 

uso indevido de álcool e drogas, conscientizando-os e 

ofertando-os o discernimento de que uma escolha equivocada 

pode comprometer a sua qualidade de vida por meio das redes 

sociais.  

Essas publicações foram desenvolvidas através da 

participação ativa dos integrantes do projeto juntamente com a 

orientação dos professores responsáveis por meio de 

pesquisas prévias realizadas em plataformas como o 

UpTodate©, Medscape©, PubMed©, Scielo© e livros com 

conteúdos relevantes que dêem embasamento teórico ao tema 

proposto e para o próprio participante do projeto.  

O perfil do Instagram® do projeto de extensão Escolhas 

Responsáveis: medidas no âmbito escolar com alunos do 6º 

ano do ensino fundamental ao 1º ano do ensino médio acerca 

do uso indevido de álcool e drogas possui atualmente 226 

seguidores, com 69% deste pertencendo à cidade de João 
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Pessoa. A faixa etária é bastante variada, sendo 53% 

pertencente ao intervalo entre 18 e 24 anos. Sessenta a sete 

por cento são do sexo feminino e trita e três por cento do sexo 

masculino. A página possui picos de visualização durante toda 

a semana, em especial nos horários de 12 horas, 15 horas e 18 

horas. Semanalmente são publicadas atualizações sobre 

drogas, álcool ou atividades lúdicas que são abordadas com 

uma linguagem menos técnica, e de compreensão popular.  

No período avaliado foram realizadas 14 publicações, com 

alcance total de 2.361 contas, 575 curtidas, 3.103 impressões, 

25 salvamentos e 214 compartilhamentos. As publicações 

foram realizadas entre o dia 21 de maio de 2020 e o dia 9 de 

outubro de 2020, sendo os dados coletados no dia 15 de 

outubro de 2020, havendo assim uma diferença do tempo de 

postagem até o dia da coleta dos dados em cada publicação 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1. Dados das Publicações no Instagram do Projeto  

Publica- 

ções  

Alcan

- ce 

Curti- 

das 

Impres- 

sões 

Salva- 

mento 

Comparti

-

lhamento 

1 260 71 328 9 41 

2 246 35 303 0 8 

3 209 50 267 3 18 

4 207 36 273 1 6 

5 163 40 211 1 20 

6 157 42 214 1 15 
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7 156 47 220 2 16 

8 150 44 199 0 9 

9 147 30 195 1 10 

10 145 31 175 2 10 

11 131 36 188 1 23 

12 130 38 180 0 9 

13 127 37 177 2 14 

14 133 38 173 2 15 

Total: 2361 575 3103 25 214 

Fonte: Autor do Trabalho 

 

O número de impressões remete a quantidade de vezes 

que a publicação foi exibida, podendo ser visualizada por mais 

de uma vez pelo mesmo usuário. Já o alcance das publicações 

refere-se ao número total de usuários que visualizaram o 

conteúdo (MORAES, 2019). 
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Figura 1 - Impressões das Principais Publicações 

 

 
Fonte: Autor do Trabalho 

 

A publicação a qual gerou um maior número de 

impressões no Instagram foi a intitulada “Etilismo e Covid-19”, 

na qual foi elaborada em formato de “cards”, e abordou os 

efeitos causados do uso crônico de álcool juntamente com a 

possibilidade de infecção ao Covid-19, mostrando para a 

sociedade que o abuso do álcool pode provocar problemas  

inflamatórios, consequentemente, diminuindo a capacidade do 

organismo de responder adequadamente a doenças. As 
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doenças hepáticas também são associadas ao hábito do 

alcoolismo e geram um maior risco de infecção grave pela 

Covid-19 (TESTINO et. al., 2020; DA et al., 2020). A postagem 

foi feita no dia 19 de junho de 2020, quando o Brasil estava 

passando por um dos maiores picos de contágio (Figura 2). 

 

Figura 2 - Dados da Publicação Número 1 

 
Fonte: Autor do trabalho 

 

A segunda publicação com mais impressões foi sobre “O 

jogo da onda”, sendo realizada em formato de “cards”, que é um 

jogo de tabuleiro e cartas que procura de uma forma interativa 

instruir as crianças e jovens, com o intuito de ser divertido, 

motivador, dinâmica e  educacional, de modo a esclarecer 

dúvidas e promover reflexões sobre prevenção da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e também sobre a dimensão 

social e afetiva do uso indevido de drogas, focando nas 

questões emocionais, familiares e pedagógicas (FIOCRUZ, 
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2019). A postagem foi realizada no dia 28 de Agosto de 2020, 

durante a pandemia da Covid-19, buscando educar as crianças 

acerca de assuntos importantes (Figura 3). 

 

Figura 3 - Dados da Publicação Número 2  

 
Fonte: Autor do trabalho 

 

A terceira publicação com mais impressões abordou como 

tema os "Ansiolíticos”, onde foi transmitida em formato de 

“vídeo interativo”, abordando qual a utilização desse tipo de 

medicamento, como seu uso pode causar uma dependência e 

quais as consequências podem levar ao uso abusivo dos 

ansiolíticos e o que deve ser feito em caso de abuso ou 

dependência da droga (ROCHA, et. al., 2013; LOPES, et. al., 

2013). A postagem foi realizada no dia 21 de Agosto de 2020, 

buscando informar a população de forma didática sobre uma 

droga que pode ser usada de forma lícita a fim de tratar 
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enfermidades e que também pode ser utilizada de forma ilícita 

(Figura 3). 

 

Figura 4 - Dados da Publicação Número 3  

 
Fonte: Autor do trabalho 

 

A quarta publicação com mais impressões trata-se sobre 

“Inalantes”, em que o tema foi abordado em formato de "vídeo 

interativo”, onde abordou tópicos explicando a sua definição, as 

consequências que o uso pode causar ao indivíduo, podendo 

provocar a dependência de acordo com a quantidade do uso, e 

quais tratamentos os usuários de inalantes podem procurar 

para desprender-se do vício (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

PSIQUIATRIA, 2012; SOUZA; et. al., 2016) . A postagem foi 

realizada no dia 14 de Agosto de 2020, almejando passar 

informações relevantes à sociedade sobre o uso dessa droga 

ilícita (Figura 5). 
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Figura 5 - Dados da Publicação Número 4 

 
Fonte: Autor do trabalho 

 

    E a quinta publicação com o maior número de 

impressões foi em relação ao “Tabagismo x Covid-19”, na qual 

foi realizada em formato de “cards”, abordando as possíveis 

complicações causadas devido ao  alto consumo de nicotina 

presente no tabaco, juntamente com a explicação de ser um 

alto fator de risco de infecção para a Covid-19, devido um 

aumento na expressão de enzimas que são o alvo do 

coronavírus, assim como uma provável condição de 

desenvolver casos mais graves da doença em consequência do 

tabagismo (CENTERS  FOR  DISEASE  CONTROL  AND  

PREVENTION, 2020; LIU, Y. et al, 2020; GUAN, W.J. et. al., 

2020; ZHANG, J.J. et. al, 2020). A postagem foi feita no dia 26 

de Junho de 2020, quando a pandemia do coronavírus estava 

em um dos maiores picos de transmissão (Figura 6). 
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Figura 6 - Dados da Publicação Número 7 

 
Fonte: Autor do trabalho 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

As atividades realizadas pelas mídias sociais possuíram 

grande importância para os acadêmicos e a comunidade, 

contribuindo assim para disseminação de informações sobre 

álcool e drogas, como uma questão de realização e  

compromisso  social  da  universidade  com  a comunidade. 

Nesse cenário, esta ação foi realizada através de uma extensão 

universitária. Diante  disso,  para  Gadotti  (2017),  as  atividades  

de  extensão  universitária procuram interligar e associar os 

diversos setores da sociedade da comunidade acadêmica,  

mediante  ações que são relacionadas entre si, e são realizados 

em determinados territórios por meio de   elaborações de 

estratégias que abordem soluções para as problemáticas 

sociais que abrangem a comunidade. 
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O conhecimento adquirido pelos participantes do projeto 

através das pesquisas para o embasamento das publicações 

servirá de experiência para sua formação acadêmica, assim 

como ajudará a sociedade como um todo disseminando 

informações de qualidade, de fácil acesso e linguagem 

acessível para todos. 

Segundo os resultados apresentados no estudo de 

Machado et. al. (2020), foi possível entender que os Caps AD 

do Estado de Belo Horizonte priorizam a evolução das práticas 

de acolhimento e de atenção aos indivíduos que estejam com a 

saúde comprometida devido ao uso de drogas, com o intuito de 

contribuir para a cidadania. Portanto, é vista como um bom 

desempenho na sua área de atuação, porém ainda necessita 

de ajustes entre os outros recursos da atenção em saúde.   

Tendo em conta que a ação do projeto Escolhas 

Responsáveis é transmitir conhecimento a respeito do álcool e 

outras drogas, buscar informações para melhorar o 

desenvolvimento social e público dos usuários de drogas e 

álcool, o papel do CAPS AD é de extrema importância tendo em 

vista que os usuários desse serviço assimilam a um local de 

apoio, cuidado, espaço para solução de alguns problemas e um 

local ideal para se reinserir na sociedade proporcionando que 

os usuários encontrem assistência para continuar e ajuda de 

pessoas que estão sempre dispostas a ouvir e contribuir com 

suas colocações. Ademais, o projeto também realiza 

correlações com a COVID-19, devido ao grande problema que 

enfrentamos atualmente (LACERDA, 2017).  

Além de utilizar o Instagram® como nossa plataforma 

principal, todos os participantes realizavam debates entre si, 
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procurando repassar os conteúdos, através das reuniões 

realizadas pela plataforma  Google Meet®, bem como a criação 

do grupo virtual através do Whatsapp® no qual todos opinaram 

acerca da melhor forma de administrar o projeto e as 

publicações criadas pelos integrantes.  

Apesar do projeto ter obtido dados positivos através do 

uso de mídia social como meio de informação, também 

houveram alguns desafios enfrentados pelos participantes no 

decorrer do desenvolvimento do projeto. Em virtude do 

distanciamento social, necessário devido a pandemia do novo 

coronavírus, adaptações foram necessárias, tendo em vista que 

as instituições educacionais do município de João Pessoa não 

poderiam receber os integrantes do projeto para a 

disseminação do assunto proposto aos alunos, do 6º ano do 

ensino fundamental II até o 1º ano do ensino médio, mudando 

toda dinâmica do projeto para o uso de plataformas digitais 

como meio de propagar a educação de forma remota e 

assíncrona. 

Encontrou-se também dificuldades com a divulgação 

direta das redes sociais do projeto para que a população 

possuísse as informações, dificultando assim o poder de 

impacto do projeto na sociedade. Contudo, o projeto ainda 

alcançou o marco de 3.103 impressões no Instagram®. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, com a experiência da educação em 

saúde virtual, percebe-se a relevância do instagram como meio 

de transmissão de informações, podendo assim contribuir de 
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forma significativa na vida de jovens e adultos que, por 

vergonha, deixam de ir aos serviços de saúde buscar 

informações. Este trabalho ainda mostrou a importância do 

grupo de apoio composto pelos voluntários do projeto e de 

reuniões regulares com os orientadores para as reflexões sobre 

as experiências e um maior planejamento das ações futuras 

para encaminhar o projeto Escolhas Responsáveis.  

Em vista disso, faz-se necessário a criação de redes de 

informações que são mais próximas e conectadas com todo a 

sociedade atualmente, a fim de oferecer conhecimentos 

inéditos e significativos que contribuem para a evolução de toda 

a público alcançado, agregando também aos profissionais de 

saúde, por trazer informações confiáveis e que desperta o 

interesse de um tema que  por vezes é negligenciado. 

O impacto causado na formação acadêmica dos 

participantes é intangível. E ocorreu a partir da necessidade de 

pesquisar informações para elaboração das publicações. 

Portanto houve uma imersão na temática, qual promoveu 

debates que foram fundamentais para o fomento de uma 

opinião mais crítica e realista sobre um problema de saúde 

pública que está associado a todas as classes sociais. Havendo 

assim um crescimento acadêmico e humano dos integrantes. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA (Brasil). Abuso e 
Dependência de Inalantes. 2012. Disponível em: 
<https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/abuso_e_dependencia_de_
inalantes.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2020. 

https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/abuso_e_dependencia_de_inalantes.pdf
https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/abuso_e_dependencia_de_inalantes.pdf


ESCOLHAS RESPONSÁVEIS: MEDIDAS NO ÂMBITO ESCOLAR COM 
ALUNOS DO 6° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL AO 1° ANO DO 

ENSINO MÉDIO ACERCA DO USO INDEVIDO DE ÁLCOOL E DROGAS: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

175 
 

BRASIL. Ministério da Cidadania. Secretaria Especial do Desenvolvimento 
Social. Conselho  aprova mudanças na política sobre drogas no país. 
Brasília. 2018. Disponível em: http://mds.gov.br/area-de-
imprensa/noticias/2018/marco/conselho-aprova-mudancas-na-politica-
sobre-drogas-no-pais. Acesso 12 out. 2020. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 130, de 26 de janeiro de 2012. 
Gabinete do Ministro. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: 
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0130_26_01_2012
.html>. Acesso em: 27 Out. 2020. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Coordenação Nacional DST/AIDS. A política do Ministério da 
Saúde para a atenção integral a usuários de álcool e outras drogas. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2003. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_atencao_alcool_droga
s.pdf>. Acesso em: 27 Out. 2020. 
CENTERS  FOR  DISEASE  CONTROL  AND  PREVENTION  (US).  
Atlanta  (GA):  CDC. Coronavirus  disease  2019 (COVID-19):  groups  at 
higher risk for severe illness; 2020. Disponivel em: 
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-
precautions/groups-at-higher-risk.html> Acesso em: 18 Jun 2020. 
COLL, C. & MONEREO, C. Psicologia da educação virtual: aprender e 
ensinar com as tecnologias da informação e da comunicação. Artmed. 
São Paulo. 2010. 
Da, B.L., et. al. COVID-19 Hangover: A Rising Tide of Alcohol Use 
Disorder and Alcohol-Associated Liver Disease. Hepatology. 
Disponível em: 
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32369624/?from_term=use+of+alcohol+c
ovid&ampfrom_filter=ds1.y_5&amp;from_pos=2> Acesso em: 16 de junho 
de 2020. 
FIOCRUZ. Instituto Oswaldo Cruz. Jogo da Onda virtual: as drogas em 
debate. Rio de Janeiro. 2019. Disponível em: 
<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/35766>. Acesso em: 27 Out. 2020. 
GADOTTI, M. Extensão Universitária: Para quê?. Instituto Paulo Freire. 
2017. Disponível em: <https://www.paulofreire.org/noticias/557-extensao-
Universitária-para-que>. Acesso em: 26 Out. 2020. 
GUAN, W.J., et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 
2019 in China. New England Journal of Medicine. 2020. 
LACERDA, C. B.; FUENTES-ROJAS, M. Significados e sentidos 
atribuídos ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas 

http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2018/marco/conselho-aprova-mudancas-na-politica-sobre-drogas-no-pais
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2018/marco/conselho-aprova-mudancas-na-politica-sobre-drogas-no-pais
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2018/marco/conselho-aprova-mudancas-na-politica-sobre-drogas-no-pais
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0130_26_01_2012.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0130_26_01_2012.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_atencao_alcool_drogas.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_atencao_alcool_drogas.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32369624/?from_term=use+of+alcohol+covid&ampfrom_filter=ds1.y_5&amp;from_pos=2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32369624/?from_term=use+of+alcohol+covid&ampfrom_filter=ds1.y_5&amp;from_pos=2
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/35766
https://www.paulofreire.org/noticias/557-extensao-Universit%C3%A1ria-para-que
https://www.paulofreire.org/noticias/557-extensao-Universit%C3%A1ria-para-que


ESCOLHAS RESPONSÁVEIS: MEDIDAS NO ÂMBITO ESCOLAR COM 
ALUNOS DO 6° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL AO 1° ANO DO 

ENSINO MÉDIO ACERCA DO USO INDEVIDO DE ÁLCOOL E DROGAS: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

176 
 

(CAPS AD) por seus usuários: um estudo de caso. Interface. Botucatu. 
2017. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
32832017000200363&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 27  Out.  2020.  
LARANJEIRA, R.; et al. II     Levantamento     Nacional de Álcool e 
Drogas (LENAD). Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas 
Públicas de Álcool e Outras Drogas, (UNIFESP). São Paulo. 2014. 
Disponível em: https://inpad.org.br/wp-content/uploads/2014/03/Lenad-II-
Relat%C3%B3rio.pdf. Acesso em: 13 out. 2020.  
LIMA, H. E. Educação em Saúde e Uso de Drogas: Um Estudo Acerca 
da Representação das Drogas para Jovens em Cumprimento de 
Medidas Educativas. Belo Horizonte. 2013. Disponível em: 
http://www.cpqrr.fiocruz.br/texto-completo/T_53.pdf Acesso em: 13 out. 
2020. 
LIU Y., et al. Active or latent tuberculosis increases  susceptibility  to  
COVID-19  and  disease severity. MedRxiv. 2020. Disponivel em: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.10.20033795v1 Acesso 
em: 18 Jun 2020. 
LOPES, L.M.B.; GRIGOLETO, A.R.L. Uso consciente de psicotrópicos: 
responsabilidade dos profissionais da saúde. Brazilian Journal of 
Health. 2013. Disponível em: 
<http://inseer.ibict.br/bjh/index.php/bjh/article/viewFile/70/81> Acesso em: 
27 Out. 2020. 
MACHADO, A. R.; et. al. Das proposições da política às práticas dos 
serviços: há novidades nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e 
Drogas?. Physis: Revista de Saúde Coletiva. 2020. 
Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
73312020000100615&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 26  Out.  2020. 
MARINHO L. C. P.; et. al. O corpo, a droga e o movimento. Rev. Min. 
Enferm. 2016.  Disponível em: 
https://cdn.publisher.gn1.link/reme.org.br/pdf/e987.pdf. Acesso em: 13 out. 
2020. 
MORAES, J. Descubra o que é alcance no Instagram e veja 9 dicas de 
como aumentar o seu em 2020. Blog Rock Content. 2019. Disponível em: 
<https://rockcontent.com/br/blog/o-que-e-alcance-no-instagram/>. Acesso 
em: 15 out. 2020. 
NUNES, M. F. H.; SANTOS, S. F.; ERNESTO, T. S. Instagram como 
ferramenta pedagógica: um olhar para a conscientização ecológica. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832017000200363&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832017000200363&lng=en&nrm=iso
https://inpad.org.br/wp-content/uploads/2014/03/Lenad-II-Relat%C3%B3rio.pdf
https://inpad.org.br/wp-content/uploads/2014/03/Lenad-II-Relat%C3%B3rio.pdf
http://www.cpqrr.fiocruz.br/texto-completo/T_53.pdf
http://www.cpqrr.fiocruz.br/texto-completo/T_53.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.10.20033795v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.10.20033795v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.10.20033795v1
http://inseer.ibict.br/bjh/index.php/bjh/article/viewFile/70/81
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312020000100615&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312020000100615&lng=en&nrm=iso
https://cdn.publisher.gn1.link/reme.org.br/pdf/e987.pdf
https://cdn.publisher.gn1.link/reme.org.br/pdf/e987.pdf


ESCOLHAS RESPONSÁVEIS: MEDIDAS NO ÂMBITO ESCOLAR COM 
ALUNOS DO 6° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL AO 1° ANO DO 

ENSINO MÉDIO ACERCA DO USO INDEVIDO DE ÁLCOOL E DROGAS: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

177 
 

Revista Educacional Interdisciplinar. São Paulo. 2018. Disponível em: 
http://seer.faccat.br/index.php/redin/article/view/1151. Acesso em: 12 out. 
2020. 
OSHRI, A.; TUBMAN, J. G.; BURNETTE, M. L. Childhood maltreatment 
histories, alcohol and other drug use symptoms, and sexual risk 
behavior in a treatment sample of adolescents. American journal of 
public health. 2012. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3477925/pdf/AJPH.2011.30
0628.pdf. Acesso em: 13 out. 2020. 
ROCHA, B. S.; WERLANG, M. C. Psicofármacos na Estratégia Saúde da 
Família: perfil de utilização, acesso e estratégias para a promoção do 
uso racional. Ciênc. saúde coletiva.  Rio de Janeiro. 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232013001100019&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 27  Out.  2020.   
SOUZA, A. R.; PANIZZA, H.; MAGALHÃES, J. G. Uso abusivo de 
inalantes. Revista USP. São Paulo. 2016. Disponível em: 
<https://www.revistas.usp.br/sej/article/view/126515/123479>. Acesso em: 
13 ago. 2020. 
TESTINO, G. Are Patients With Alcohol Use Disorders at Increased 
Risk for Covid-19 Infection? Alcohol and Alcoholism. Oxford 
Academic, 2020. Disponível em: 
<https://academic.oup.com/alcalc/advance-
article/doi/10.1093/alcalc/agaa037/5827422.> Acesso em: 16 de junho de 
2020.  
WE ARE SOCIAL LTD. Digital in 2017: Global Overview 2017. Nova York. 
2017. Disponível em: <https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-
2017-global-overview>. Acesso em: 13 out. 2020. 
ZHANG J.J, et al. Clinical characteristics of 140 patients infected with 
SARS-CoV-2 in Wuhan, China. Allergy. 2020. Disponível em: 
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14238>. Acesso em: 27 Out. 
2020. 

 

 

http://seer.faccat.br/index.php/redin/article/view/1151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3477925/pdf/AJPH.2011.300628.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3477925/pdf/AJPH.2011.300628.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3477925/pdf/AJPH.2011.300628.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232013001100019&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232013001100019&lng=en&nrm=iso
https://academic.oup.com/alcalc/advance-article/doi/10.1093/alcalc/agaa037/5827422
https://academic.oup.com/alcalc/advance-article/doi/10.1093/alcalc/agaa037/5827422
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14238


EXPERIÊNCIAS E PERCEPÇÕES: O USO DE MEIOS DIGITAIS NA 

RECONFIGURAÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO EM SAÚDE COMUNITÁRIA 

EM TEMPOS DE PANDEMIA 

178 
 

CAPÍTULO 9 
 

EXPERIÊNCIAS E PERCEPÇÕES: O USO 
DE MEIOS DIGITAIS NA 

RECONFIGURAÇÃO DE PROJETOS DE 
EXTENSÃO EM SAÚDE COMUNITÁRIA EM 

TEMPOS DE PANDEMIA 
 

Matheus de Sousa NOBRE 1 

Antônia Antonieta Alves da SILVA 1  

Dico Valentim Domingos INDAFA 1 

Jairo Domingos de MORAIS 2 

1 Graduando do curso de farmácia da UNILAB; 2 Orientador/Professor do ICS/UNILAB.  

jairodmfisio@hotmail.com 

 

RESUMO: Diante da nova realidade que emergiu, graças ao 
aparecimento do novo vírus covid-19, as universidades, e 
consequentemente os seus projetos de pesquisa e extensão, 
tiveram como um de seus novos objetivos, a necessidade de se 
reorganizarem em modo remoto, procurando soluções para 
essa nova problemática. Objetivos: relatar sobre a experiência 
do Projeto de Extensão: Saúde na Comunidade da UNILAB em 
tempos de pandemia, como desenvolvedor de dinâmicas 
outrora, elaboradas em âmbito presencial e que agora se 
estruturam nas redes sociais como um caminho alternativo para 
o desenvolvimento da extensão. Método: Trata-se de um relato 
de experiência das atividades do Projeto de Extensão Saúde na 
Comunidade cujas reuniões do projeto passaram a ser 
desenvolvidas em vídeo-chamada pelo Google Meet e 
aplicativos remotos. Resultados: as atividades desenvolvidas 
através dessas ferramentas digitais, proporcionaram um novo 
olhar para a extensão, possibilitando um novo processo de 



EXPERIÊNCIAS E PERCEPÇÕES: O USO DE MEIOS DIGITAIS NA 

RECONFIGURAÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO EM SAÚDE COMUNITÁRIA 

EM TEMPOS DE PANDEMIA 

179 
 

aprendizado, onde se faz necessário estar aberto para novas 
formas de ensinar e aprender pela atualidade tecnológica e pelo 
distanciamento social. Conclusão:  baseado no relato de 
experiência do projeto, observa-se que houve mudanças na 
metodologia, no plano de trabalho, na sala de aula, 
transformações no fazer extensão universitária na comunidade, 
possibilitando o desenvolvimento de novas tecnologias que 
auxiliem as novas demandas da Universidade. 
Palavras-chave: Pandemia. Educação em saúde. Saúde 
pública. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A extensão universitária, conta como um de seus 

objetivos a união entre a esfera acadêmica e a comunidade, 

buscando o desenvolvimento cientifico por meio do 

compartilhamento de conhecimento entre duas perspectivas do 

saber, funcionando como um dos pilares do ensino superior no 

Brasil (PAULA, 2017). 

É perceptível, que ao longo dos anos, especialmente em 

países como o Brasil, a extensão e os projetos que estão 

inclusos dentro desse espaço de conhecimento, conseguiram 

perpetuar um processo interdisciplinar entre a academia e a 

comunidade. 

Segundo (PAULA, 2017), a extensão universitária, 

abraça um publico amplo e heterogêneo, ou seja, os projetos 

de extensão, desenvolvidos pelas instituições de ensino 

superior, no Brasil, desenvolvem as suas demandas, a partir de 

uma base transformadora, que compreende o seu púbico alvo, 

como um ser autônomo, de modo participante integral no 
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movimento de luta pelas transformações do seu fluxo de 

interações.  

Diante disso, todo o fluxo educacional, desenvolvido 

mediante as bolsas de extensão no ensino superior, tiveram 

que de modo abrupto, se reorganizarem, e traçarem medidas 

emergenciais para continuação dos seus projetos em ambiente 

virtual, por conta do surgimento do novo vírus (SARS-COV-2), 

que segundo os números da organização mundial de saúde 

(OMS) já conta com um total de 1 milhão de mortes, e quase 35 

milhões de infectados pelo vírus. 

 Nesse sentido, diante da nova realidade que emergiu, 

graças ao aparecimento do novo vírus covid-19, as 

universidades, e consequentemente os seus projetos de 

pesquisa e extensão, tiveram como um de seus novos 

objetivos, a necessidade de se reorganizarem em modo remoto, 

procurando soluções para as novas demandas da universidade. 

Segundo (MORAES, 2014), várias tecnologias são 

manipuladas no dia a dia, afim de auxiliarem as ações do 

cotidiano, não sendo diferente, em ambientes acadêmicos, 

possibilitando uma operacionalização quase inesgotável no 

desenvolvimento de práticas de ensino-aprendizagem.  

Ou seja, a academia de modo geral, já usufrui das 

tecnologias digitais de informação e comunicação como forma 

suplementar e de apoio pedagógico. Entretanto, graças a nova 

realidade que a sociedade mundial experimenta no ano de 

2020, as tecnologias digitais ganham papel fundamental na 

continuidade da maioria dos projetos de extensão, que tem 

como base a inserção da universidade na comunidade de forma 

efetiva. 
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Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi relatar 

sobre a experiência do Projeto de Extensão: Saúde na 

Comunidade da UNILAB em tempos de pandemia, como 

desenvolvedor de dinâmicas outrora, elaboradas em âmbito 

presencial e que agora se estruturam nas redes sociais como 

um caminho alternativo para o desenvolvimento da extensão, 

ou seja, apontaremos os caminhos traçados e as problemáticas 

enfrentadas para a reestruturação do projeto de extensão em 

modo remoto.  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência das atividades do 

Projeto de Extensão Saúde na Comunidade da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). 

O trabalho foi realizado entre Março e Julho de 2020, onde as 

reuniões do projeto passaram a ser desenvolvidas em vídeo-

chamada pelo Google Meet e aplicativos remotos. 

O projeto de extensão saúde na comunidade, é um 

projeto ligado a Pró-reitoria de extensão da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), 

que tem como objetivo principal, desenvolver nas comunidades 

do município de Redenção-CE. 

 O projeto tem um enfoque voltado para autonomia e 

melhoria dos aspectos relacionados a saúde das populações 

em vulnerabilidade, permitindo um acesso igualitário as ações 

em saúde, priorizando um atendimento humanizado por parte 

dos graduandos do instituto de ciências da saúde da UNILAB. 

 O presente projeto, tentou solucionar a falta dos 

encontros presenciais do projeto, mediante as resoluções 

propostas pela Resolução ad referendum CONSUNI nº 3/ 2020 
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(2020, 17 março). Reedita, com alterações, a resolução ad 

referendum CONSUNI nº 2, de 17 de março de 2020, que 

dispõe sobre as ações de enfrentamento da pandemia 

decorrente do coronavírus (COVID-19) e dá outras providências 

da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O projeto de extensão saúde na comunidade, é um 

projeto vinculado a pró-reitoria de Extensão, Arte e Cultura da 

UNILAB (PROEX), coordenado pelo professor doutor Jairo 

Domingos de Morais do instituto de ciências da saúde, e conta 

com três extensionistas, graduandos do curso de Farmácia. 

A universidade da integração internacional da lusofonia 

afro-brasileira, é uma instituição federal que se localiza no 

município de Redenção-CE a aproximadamente 60 km da 

capital, Fortaleza, conhecida principalmente pela excelência de 

ensino e pela sua base, pautada na integração e no 

compartilhamento de experiências entre os países lusófonos 

 Esse projeto, tem como um de seus objetivos, 

experenciar a vivência de um trabalho em saúde comunitária, 

onde seria desenvolvido ações de educação popular em saúde, 

buscando pela prevenção e promoção da mesma, construindo 

por meio da coletividade, um espaço de mudanças sociais, 

tendo como base a interação da comunidade local em conjunto 

com professores, alunos e profissionais de saúde, tecendo 

articulações sociais e políticas em prol do desenvolvimento da 

comunidade. 
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Com o início da pandemia, as reuniões e atividades dos 

extensionistas tiveram que ser remodeladas em modo remoto. 

Em um primeiro momento, as reuniões que deveriam ser feitas 

presencialmente, passaram a serem realizadas por meio do 

aplicativo google meet, como é salientado na figura 1.  

Desta feita, criamos um grupo no WhatsApp destinado 

as elaborações das pautas das reuniões e eventuais avisos. 

Nesse sentido, todas as terças feiras, as 15 horas, nos 

reuníamos em modo remoto para discutirmos os textos 

selecionados pelo coordenador. 

As reuniões eram prioritariamente, realizadas através do 

google meet, que é uma plataforma de comunicação 

desenvolvida pelo google. A plataforma era disponibilizada 

através de assinatura do pacote G Suit, utilizado por grande 

parte das empresas e organizações, mas desde o surgimento 

da pandemia, a mesma passou a ser disponibilizada 

gratuitamente, possibilitando um acesso mais igualitário nesse 

período.  

Nas primeiras semanas, estudamos os parâmetros 

teórico-metodológicos do projeto, buscando tecer uma maior 

compreensão sobre as problemáticas da comunidade e como 

procurar mediar e solucionar tais problemas. Esses impasses 

iam sendo solucionados a medida em que se aprofundava nos 

textos base em educação popular em saúde, objetivando 

propostas de intervenção na comunidade, afim de mudarmos 

alguns paradigmas sobre saúde, doença e política nas 

comunidades abrangidas pelo projeto. 
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Figura 1. Primeira reunião do projeto saúde na comunidade 

realizada no google meet 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Em contrapartida, o projeto ia tomando outro rumo, a 

medida em que os casos do novo coronavirus-covid-19, iam 

tomando uma maior proporção e impossibilitando as ações de 

intervenção na comunidade. Deste modo, em reunião ocorrida 

no dia 19 de Maio, discutimos a possibilidade de criarmos uma 

programação no Instagram com o intuito de levar informações 

relevantes em saúde.  

Desta feita, organizamos lives que ocorriam a cada 

quinze dias com a presença de convidados especializados nas 

áreas de educação popular e na área das ciências da saúde, 

afim de abordar de maneira mais didática, vários aspectos 

ligados a resoluções políticas na comunidade, promoção da 

saúde na população idosa e aspectos clínicos de doenças 

endêmicas no Brasil, buscando por meio da 

interdisciplinaridade a construção desse coletivo de 

experiências. 

A primeira live do projeto, abordou o tema: educação 

popular em tempos de pandemia. A live teve como uma das 

principais abordagens, os aspectos teórico-metodológicos da 
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educação popular em saúde, abordados durante a vida do 

educador Paulo freire.  

O palestrante discorreu sobre os caminhos da filosofia de 

Paulo freire dentro dos centros de saúde, como forma mais 

humanitária de compartilhamento de conhecimentos 

relacionados a saúde de modo geral, fazendo comentários a 

partir da sua própria experiência em mais de 16 anos atuando 

em projetos de saúde comunitária, mudando a realidade tanto 

das famílias quanto dos alunos e extensionistas que 

trabalharam com essa perspectiva humanística das ações em 

saúde comunitária que desencadeiam nos participantes do 

projeto, uma certa práxis freiriana.  

A segunda live contou com o tema sobre gestão em 

saúde: políticas de enfrentamento no cuidado com pessoas 

portadoras de hanseníase, onde foi discutido os principais 

aspectos dessa doença no Brasil, bem como as problemáticas 

que ela suscita como uma doença que ainda permanece 

endêmica em países como Índia e Brasil. 

As discussões seguiram afirmando que a doença acaba 

representando, um problema complexo de saúde pública e 

principalmente de reparo por parte do Estado. A live também 

contou com os processos de análise do diagnóstico da doença 

e as experiências de gestão em hospitais especializados no 

tratamento da hanseníase. 

A terceira live do projeto, contou com a discussão sobre 

o papel do profissional de educação física na promoção da 

saúde no período da pandemia, onde foi discutido o papel do 

profissional na promoção da saúde diante desse cenário de 

isolamento social onde foi esclarecido os métodos corretos e as 

possibilidades do exercício físico na melhora da saúde física e 
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mental, e de como esses profissionais tiveram que elaborar 

mecanismos de incentivo as atividades físicas dentro das 

casas, promovendo saúde por meio da adaptação de exercícios 

físicos. 

A quarta live do projeto abordou o tema sobre os 

benefícios da música como terapia em tempos de pandemia. A 

live elucidou várias questões relacionadas aos aspectos 

relacionados tanto ao isolamento social como também sobre o 

distanciamento dos estudantes internacionais que deixam seus 

países durante o período da graduação e acabam contando 

com a musicalidade do seu país de origem para tentar amenizar 

a saudade e levar um pouco da diversidade cultural do seu país 

aos seus novos locais de moradia. 

A quinta live do projeto, teve como tema central, a 

importância da extensão universitária para formação do 

profissional de saúde, os participantes da live, abordaram de 

modo salutar, todas as perspectivas que conectam a pratica da 

extensão universitária, como um caminho necessário para uma 

formação mais humanitária, tendo como escopo, a participação 

durante a graduação dos projetos em saúde comunitária, nas 

varias universidades, onde essa perspectiva de projeto de 

extensão foi inserida.  

Deste modo, cada uma das lives fez com que se 

montasse um roteiro de percepção, ou seja, a primeira live, 

serviu como teste primário, para as possíveis falhas que 

poderiam ocorrer na programação, visto que essas redes 

sociais e os seus pontos de conexão são oscilantes, podendo 

afetar na qualidade das lives. Deste modo, com a observação 

da primeira live, tivemos os materiais necessários para criar 

mecanismos de controle desses fatores. 
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 O primeiro fator a ser ponderado foi aos barulhos 

externos, o segundo, foi a limitação de tempo e o terceiro, foi a 

falta de um cronograma de perguntas pré-estabelecidas. Sendo 

assim, essas falhas técnicas possibilitaram na melhora gradual 

de cada live, procurando solucionar cada problema e em 

contrapartida ganhando qualidade e experiência em um novo 

campo de possibilidades. 

Desta feita, com o primeiro ciclo de lives encerrados, 

tivemos reuniões sobre esses processos técnicos de 

apresentação, onde foi acordado que as próximas lives 

deveriam seguir princípios observacionais, ou seja, em primeiro 

momento, a live serviria como uma espécie de mecanismo de 

análise. 

Deste modo, elas teriam o objetivo de traçar um 

panorama mais geral do público participante dessas lives, visto 

que, dependendo do perfil de cada um e do feedback de cada 

live, planejaríamos o modo e abordagem de acordo com os 

participantes.  

O outro ponto observacional e de cunho social, era 

entender o modo segundo o qual os participantes de modo geral 

e sobretudo aos que fazem parte do Maciço de Baturité, 

conseguiam se manter ininterruptos em uma live, sem queda de 

sinal. Tendo em vista, que a maioria dos estudantes situados 

no maciço, não tem uma rede de internet fixa, ou que comporte 

projetos complexos em sistemas remotos. 

 ou seja, por mais comum que isso possa parecer e que 

essas analises deveriam ser entendidas como descoladas da 

realidade, elas exercem uma compreensão das estruturas 

sociais, ligadas principalmente a fatores econômicos e de 

localização, impossibilitando de maneira substancial o acesso 
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as mídias digitais que nesse período também ganham caráter 

pedagógico. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

O ano de 2020 vai ser marcado, como um dos mais 

desafiadores da história, mesmo contando com um aparato 

tecnológico infinitamente superior aos presenciados 

anteriormente, o mundo ver como um de seus objetivos, a 

necessidade de se adaptar ao “novo normal”. 

Em março de 2020, o mundo ficou atônito com a notícia 

do aparecimento do novo vírus que se perpetuou por todo o 

mundo em uma velocidade catastrófica, mudando a vida de 

todos. 

Não obstante, todo o tecido social, que em todos os 

aspectos, foi afetado pelo novo coronavírus, teve como medida 

emergencial, a realocação das diversas atividades essenciais 

de maior ou menor complexidade dentro do fluxo limitado do 

período de isolamento social, fomentando em práticas 

emergenciais. 

Nesse sentido, uma gama de tecnologia foi e é usada em 

todas as áreas do conhecimento para tentar de alguma forma, 

se adaptar à nova realidade. Segundo (BAYDE et al, 2020) as 

plataformas de streaming e as redes sociais tiveram que dar 

conta da necessidade de comunicação, objetivando uma gama 

de soluções relacionados ao trabalho, entretenimento e saúde, 

se tornando indispensável no dia a dia. 

 O mundo contemporâneo conta com uma infinidade de 

tecnologias ligadas a comunicação em massa que acabaram 

por facilitar o processo de distanciamento social, entretanto, a 
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realidade de acesso a esses serviços implica em uma 

observação mais detalhada da realidade de cada um. 

 Um grande exemplo dessa problemática são as 

discussões sobre o futuro das universidades, no que concerne 

à substituição gradual do ensino presencial por um ensino a 

distância (BAYDE et al., 2020), ou seja, por mais que o sistema 

de ensino EaD tenha avançado nos últimos 40 anos (NG, 2019) 

ele ainda não conseguiu suprir as necessidades e 

desigualdades de acesso à informação. 

Não obstante, vale ressaltar que a representação do 

significado do sistema EaD para o sistema de ensino remoto, 

tem se diluído ao longo dos meses, dificultando o processo de 

entendimento e envolvimento com a tecnologia. 

  É necessário compreender, que a pesar das lacunas 

que o sistema de ensino a distância ainda enfrenta em todo 

território brasileiro, esse sistema conta com toda uma legislação 

e complexidade de criação de material e local apropriado para 

propagação do ensino (JOYE et al. 2020). 

Diferentemente desse processo, segundo (JOYE et al. 

2020) o sistema de ensino remoto emergencial, está sendo 

usado de maneira mais abrangente nesse cenário, entretanto, 

esse sistema ainda é executado de modo precário, ou seja, 

esse tipo de ensino, funciona como uma espécie de “quebra 

galho’’ do sistema de ensino superior. 

 Deste modo, é perceptível que o sistema de ensino 

emergencial, utilizado no ensino contemporâneo, pela maioria 

das universidades, tem caráter homologo com o sistema EaD, 

apenas na mudança paradigmática do local de ensino.  

Segundo (JOYE et al, 2020) esse sistema emergencial 

não trouxe, nenhuma mudança no modelo de ensino, ou seja, 
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percebemos que o sistema tradicional expositivo, ainda é uma 

problemática, que não teve nenhuma mudança paradigmática, 

mesmo com a implementação desse sistema emergencial. 

Diante do exposto, retornaremos a tecer as 

problemáticas encontradas no relato de experiência do projeto 

de extensão: saúde na comunidade. Como podemos perceber, 

a criação de mecanismos de comunicação, podem ser usados 

para diversas situações, desde entretenimento até projetos de 

pesquisa e extensão. 

 Nesse sentido, fica claro que os sistemas tecnológicos 

englobam quase toda a realidade, fomentando na adaptação 

dos serviços de streaming e redes socias para a realidade das 

universidades. 

 Percebemos ao longo das observações e reuniões do 

projeto, que toda essa mudança, é percebida de maneira 

heterogênea, ou seja, o acesso a esses serviços gratuitos, 

demandam outro tipo de problemática.  

Outra questão que implica ao acesso deletério desse 

sistema, se dá por meio da diferenciação do perfil dos 

estudantes, desse novo sistema emergencial, ou seja, por um 

lado, o sistema EaD, comporta um perfil baseado na autonomia 

do estudante, reiterando que o mesmo, tenha escolhido essa 

modalidade por escolha própria, tendo como analise 

fundamental, todos os aspectos de acesso a esse sistema 

remoto (JOYE et al, 2020). 

Contudo, esse perfil, difere da realidade do sistema 

emergencial, tendo em vista, que os alunos participantes desse 

ensino de emergência, não escolheram essa modalidade de 

ensino, e acabam sendo prejudicadas, visto que, o aprendizado 

dos alunos em situação de vulnerabilidade econômica, acaba 
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sendo inversamente proporcional ao acesso a sistemas 

tecnológicos. 

   Olhando para a realidade dos graduandos que residem 

na região do Maciço de Baturité, que acaba se configurando 

como uma formação geológica que fica localizado no sertão 

cearense, abrangendo 13 municípios,  a realidade de acesso é 

bem desuniforme, visto que, boa parte desse contingente, não 

tem acesso a internet fixa, tendo como única possibilidade, o 

acesso à internet do campus, localizados nas cidades de 

Redenção e Acarape, culminando na dificuldade de acesso aos 

programas oferecidos pela universidade, como congressos 

online, palestras e cursos. 

Deste modo, é perceptível as dificuldades enfrentadas 

pelo ensino superior nesse momento desigual de acesso à 

informação e conteúdo, entendendo que não está sendo 

adotado um ensino a distância, mas sim um ensino emergencial 

(WILLIAMSON et al. 2020).  

 majoritariamente as bolsas de extensão vem 

encontrando dificuldades para se manterem em modo remoto, 

não só pelas dificuldades de acessibilidade que alguns 

extensionistas podem presenciar, como também pela própria 

descentralização do trabalho no “campo” como 

desenvolvimento pedagógico de mudança. 

 (DESLANTES e ARANTES 2020) apontam que 70% dos 

profissionais que não tiveram em sua carreira acadêmica a 

possibilidade de fazer parte de projetos de extensão e pesquisa, 

acabam não se sentindo capacitados para o mercado de 

trabalho. 

 Ou seja, no ano da pandemia, essa problemática pode 

se tornar mais acentuada pela falta do trabalho no campo, 
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entretanto, as bolsas de extensão tentam criar mecanismos que 

diminuam essa quebra do ensino, possibilitando outras 

experiências.  

É perceptível que o ano de 2020 está imerso em 

tecnologia, que por sua vez, foi imposta de maneira não 

gradual, ou seja, não houve um processo que abrangesse de 

maneira igualitária toda a população com tecnologia, 

diminuindo assim o acesso à informação. 

 Entretanto, a falta de acesso a essas informações, deu 

luz a discussão dessas estruturas que agora devem ser 

analisadas de modo profundo, procurando perceber os entraves 

causados pela falta de acesso, principalmente no que concerne 

aos meios de ensino e aprendizagem.  

Segundo (BAYDE et al. 2020) o uso dessas tecnologias 

multidisciplinares entre as mídias que se relacionam com o 

entretenimento, tende a diminuir com o fim da pandemia, dando 

lugar a uma ressocialização pessoal. 

 Todavia, quando nos remetemos aos aspectos da 

pesquisa e da extensão, essas tecnologias podem  ter de 

alguma forma ampliado o leque de possiblidades de se fazer 

pesquisa e de se tornar presente dentro das comunidades 

abrangidas pelo projeto, visto que mesmo com alguns 

intempéries que dificultam a propagação tecnológica, ainda 

assim as redes sociais a cada dia se tornam mais acessíveis a 

sociedade de modo geral. 

 Fazendo com que futuramente, a educação como um 

todo, repense como forma auxiliar, o uso das mídias digitais 

como meio de abordagem para pesquisa e extensão, não no 

sentido da retirada do modo presencial, mas sim como 
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possibilidade auxiliar na propagação de conhecimento técnico 

e cientifico.  

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, fica claro perceber que a sociedade 

de modo geral está ressignificando o modo de usar a tecnologia 

para o enfrentamento do vírus. A as mídias digitais que tinham 

uma funcionalidade mais voltada para o campo do 

entretenimento, se viu mudando e também ganhando 

autonomia e espaço no campo educativo, fazendo com que 

professores e alunos tivessem que reorganizar e promover um 

novo modo de ensino, adaptativo, mas com excelência e 

responsabilidade. 

Os projetos da universidade tiveram um pouco mais de 

trabalho no sentido organizacional, visto que uma das bases da 

extensão e da pesquisa, é estar presente no campo, 

observando e fazendo parte das interações sociais que se 

desenrolam com o passar dos dias, entretanto se observou que 

a partir do desenvolvimento das lives, houve uma maior procura 

pelo projeto e pelas suas ações nas redes sociais, aprimorando 

as conexões entre a comunidade acadêmica e a comunidade 

abrangida pelo projeto. 

É perceptível, que os programas de extensão necessitam 

como principal fator, serem desenvolvidos em âmbito 

presencial, visto que, nesse tipo de modalidade, conseguimos 

ter uma visão mais detalhada das problemáticas da 

comunidade. 

Entretanto, conseguimos perceber ao longo dos meses 

em perspectiva remota, que a interação por meio das redes 
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sociais, tem um poder imensurável, no sentido de unir diversas 

camadas do tecido social em um só local, promovendo uma 

maior percepção das interações que se fazem presentes dentro 

desse cenário de incertezas, mas que da luz para uma 

transformação social, pautada na equidade das populações. 

Espera-se, que com base nas experiências desse 

sistema emergencial, seja possível criar mecanismos sólidos 

para abranger uma melhor sistematização da qualidade de 

acesso aos serviços remotos, e que leve em consideração as 

dificuldades de acesso a esses pontos. 

Desta feita, baseado no relato de experiência do projeto, 

observa-se que houve mudanças na metodologia, no plano de 

trabalho, na sala de aula, transformações no fazer extensão 

universitária na comunidade, que  possibilitaram o 

desenvolvimento de novas tecnologias que auxiliem as novas 

demandas da Universidade, culminando em um novo modo de 

se fazer extensão, não tendo só como ferramenta de 

sociabilidade à ida ao campo, mas sim, contando com o uso das 

redes sociais como promotor dessas redes de interação. 
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RESUMO: O presente artigo é um relato de experiência que 
visa expor e detalhar as ações do Centro de Informação sobre 
Medicamentos da Universidade Federal da Paraíba, durante o 
período de pandemia da Covid-19. Consiste em informar sobre 
saúde e ciências, através de publicações online em site e rede 
social, baseado em evidências, de modo que a comunidade 
extra-acadêmica tenha acesso às mais variadas e relevantes 
temáticas voltadas à saúde em tempos de distanciamento, 
assim como promover e enfatizar relevância dos cuidados no 
uso e administração de medicamentos de forma correta, 
racional e respeitando as terapêuticas. O relato tem, então, 
como propósito: documentar o uso das redes para informações 
de promoção, prevenção e cuidado para população, desta 
forma, promover e apresentar os avanços do CIM em tempos 
de pandemia. As atividades dos extensionistas envolvem 
produzir conteúdos exclusivos e dinâmicos e promover lives 
com docentes da própria instituição e/ou em colaboração com 
profissionais de outras áreas, permitindo uma 
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interdisciplinaridade e multidisciplinaridade que enriquecem os 
conhecimentos partilhados. O relato conta ainda com a ênfase 
na importância do cuidado da divulgação científica, 
promovendo assim a saúde baseada em evidências.  
Palavras-chave: Acesso à Informação de Saúde. Educação 

em Saúde. Rede Social. COVID-19. 

 

INTRODUÇÃO 

O Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM) tem 

o objetivo de responder dúvidas da população e instruir os 

profissionais de saúde, através de informações técnico-

científicas atualizadas e direcionadas ao Uso Racional de 

Medicamentos (URM), com vistas a promover práticas 

terapêuticas seguras, eficazes e de melhor custo benefício à 

sociedade. Os CIMs são isentos de conflitos de interesse que 

influenciem no fornecimento de informação imparcial, 

atualizadas, oportunas e de qualidade. A provisão de 

informação é independente da indústria farmacêutica, sendo 

um recurso útil na disseminação de conhecimento, não 

enviesado. Podem ser mantidos por Hospitais Universitários, 

instituições governamentais e não governamentais (CFF, 

2016). O CIM da Universidade Federal da Paraíba foi reativado 

em 2019 através de um novo coordenador, a partir de um 

projeto de extensão inscrito no Fluxo Contínuo de Extensão - 

FLUEX (UFPB, 2019).   

O uso racional de medicamentos é um desafio para a 

atenção farmacêutica, visto que incessantemente os 

medicamentos têm sido tratados como bem de consumo e não 

como bens de serviços básicos que auxiliam na promoção da 

saúde. Observa-se um crescimento exponencial do estímulo à 

utilização de medicamentos, induzindo seu uso irracional. Os 
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motivos que levam a este uso irracional são muitos, 

destacando-se o número excessivo de produtos farmacêuticos 

no mercado, a facilidade no acesso, a falta de instrução por 

parte dos profissionais de saúde e, ainda, a disponibilização de 

informações inapropriadas sobre medicamentos e propagandas 

(SILVA et al. 2017). 

Em março de 2020, a pandemia da COVID-19 foi 

declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

trazendo uma situação nunca sucedida na história do mundo, 

em que todos temos um inimigo em comum. Dessa forma, a 

troca de informações nunca se viu tão necessária para o 

enfrentamento do desconhecido, a produção científica é crucial 

para o entendimento da doença e controle de seus efeitos, a 

integração entre países foi importantíssima para o 

desenvolvimento de pesquisas. Diversos laboratórios, 

instituições, pesquisadores e cientistas estão focados na 

solução da doença, bem como nos impactos econômicos e 

sociais da pandemia (IPEA, 2020). 

O impacto negativo na saúde pública do mundo foi 

rápido, com poucos leitos de UTI e respiradores, inúmeros 

países tiveram que tomar atitudes de emergência como 

isolamento social, que permanece para boa parte da população. 

Assim, o número de acessos na internet a conteúdos sobre 

saúde cresceu, simultaneamente à propagação de Fake News 

em saúde (ISLAN et al. 2020). 

Em relação à Covid-19, considerando apenas postagens 

em português no Twitter, foram coletadas mais de 7,7 milhões 

de posts durante os 62 dias, entre 16.3.2020 e 16.5.2020, 

período em que o Brasil passou de 234 para 233.142 casos 

confirmados de Covid-19, resultando em média, cerca de 130 
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mil postagens por dia ou 5.188 publicações por hora. Com esse 

volume de dados a respeito da pandemia, é obtido como 

desafio a seleção de informações confiáveis que possam 

contribuir para a vigilância em saúde (XAVIER et al., 2020). 

Dessa forma, a sociedade encontra-se em uma crise de 

informação, em que notícias falsas são disseminadas por redes 

sociais e compartilhadas freneticamente sem qualquer filtro dos 

usuários das redes. Esse fator não ocorre pela carência de 

informações, mas muitas vezes pelo seu oposto, ou seja, pelo 

excesso de informações. 

Tal fenômeno tem sido denominado “infodemia”, que 

consistiria num excesso de informações sobre um mesmo tema. 

Tal excesso, também referente à grande quantidade de fontes 

de informação, implica desorientação por parte das pessoas, 

que perdem ou minimizam a capacidade de reconhecer fontes 

e conteúdos confiáveis. Com isso, a comunidade fica propensa 

a aceitar como verdade aquilo que corresponde aos seus 

valores ou crenças (HENRIQUES, 2020). 

 Nesse contexto, o uso das redes sociais para a 

propagação de informações verídicas, com fontes de confiança 

e orientações de profissionais da saúde é essencial neste 

período de pandemia. 

. 

OBJETIVOS 

Nesse cenário, esse relato de experiência tem como 

objetivos: Documentar o uso das redes para informações de 

promoção, prevenção e cuidado para população, desta forma, 

promover e apresentar os avanços do CIM em tempos de 

pandemia. Expor a importância da divulgação científica sobre 

saúde baseada em evidências pelas mídias sociais. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

Antes da pandemia da COVID-19, o Centro de 

Informação sobre Medicamentos (CIM) atuava de forma 

presencial através de atividades de educação em saúde com 

seus extensionistas da UFPB e publicações via rede social 

Instagram. As atividades realizadas presencialmente eram 

educativas e auxiliavam a compreensão do aluno acerca do 

processo de informação de saúde baseado em evidências, por 

meio de seminários semanais com  temas variados, como 

buscas seguras para uma boa fonte de informação sobre Uso 

Racional de Medicamentos (URM), tratamentos, classes de 

fármacos e temas relacionados à educação em saúde de forma 

geral. 

A partir disso, o CIM buscou divulgar informações das 

suas atividades presenciais no Instagram e em seu site, dessa 

forma, podendo desenvolver educação em saúde para 

comunidade em geral na plataforma digital. O Instagram, por 

ser uma das redes sociais mais utilizadas na atualidade, é o 

foco principal das postagens. O desenvolvimento dos posts é 

baseado em pesquisas prévias de assuntos relevantes e em 

bases de dados que dêem embasamento teórico ao tema 

proposto, utilizando recursos como imagens didáticas, textos 

objetivos e curtos. Através disso, o CIM transmite informação 

concisa a uma grande parcela do público online, com o intuito 

de informar e esclarecer dúvidas comuns dos usuários de forma 

rápida e segura. 

Desse modo, os usuários do Instagram e profissionais da 

saúde podem obter informações sobre saúde de uma maneira 

detalhada e interativa, esclarecendo algumas dúvidas 
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existentes acerca de assuntos no âmbito de medicamentos e 

da saúde no geral. Desse modo, o CIM possui a 

responsabilidade de fornecer conhecimento revisado por um 

profissional para a sociedade, que muitas vezes não tem 

acesso aos meios com linguagem mais técnica científica das 

questões que envolvem a saúde pública.  

O CIM também desenvolve publicações no website do 

projeto, configurando o “CIMFORMA”, um boletim informativo 

com intuito de realizar produções mais elaboradas e revisadas 

com linguagem técnica e detalhada. Mensalmente, são 

publicadas informações de assuntos relevantes no âmbito da 

prevenção e promoção da saúde, em forma de leitura rápida. 

Com a pandemia da COVID-19, o CIM sofreu impactos 

positivos e negativos. O projeto não pôde realizar suas 

atividades envolvendo educação em saúde com 

aperfeiçoamento da busca por informações científicas 

presencialmente, como era desenvolvido nos seminários 

semanais. Portanto, o projeto teve que se adaptar e planejar 

novas maneiras de agir e relacionar a extensão à informação 

correta, principalmente no tempo de pandemia onde a relação 

com notícias sem cunho científico teve crescimento. 

Antes da pandemia, o CIM participava nas redes sociais 

via desenvolvimento dos posts baseados em pesquisas prévias 

de assuntos relevantes e em base dos seminários explorados 

no modo presencial, utilizando-se recursos como imagens 

didáticas e textos objetivos e curtos, propagando uma 

informação concisa a uma grande parcela do público online. 

Diversos temas são abordados como o uso indevido de 

substâncias anabolizantes, diferença de medicamentos, 
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suplementação, antidepressivos, intoxicação por 

medicamentos entre outros. 

Devido à quarentena imposta pela pandemia da COVID-

19, a educação na saúde tornou-se um desafio, ressaltando a 

necessidade do uso de novas tecnologias. O CIM, junto com 

seus extensionistas, elaborou um plano de organização visando 

uma nova maneira de desenvolver informações científicas para 

a população de forma mais concreta na sua página social e no 

seu site. As publicações se adaptaram para tratar sobre a 

temática da COVID-19, servindo para atender as diferentes 

formas de aprendizagens e de públicos. Portanto, o projeto 

proporcionou um acesso rápido e fácil ao conhecimento 

baseado totalmente em informações científicas, buscando 

promover informações de cuidado, ensino e aprendizagem 

durante este período pandêmico. 

Com isso, o projeto adaptou sua página na mídia digital 

para uma nova maneira de transmitir informações. 

Primeiramente, houve uma busca com o objetivo de entender 

como os usuários iriam procurar informações, estás em 

abundância através das redes sociais. Com isso, surgiu a 

estratégia de busca por artigos sobre as temáticas ‘epidemic’, 

‘pandemic’, ‘quarantine’, ‘SARS’, ‘COVID-19’, ‘coronavírus’ e 

foram coletadas e categorizadas informações provenientes 

para publicações nas mídias digitais e website. 

A iniciativa de atuar com publicações mais incisivas e 

diversas sobre saúde na pandemia partiu dos extensionistas, 

que precisariam transmitir  informações relevantes sobre esses 

temas relacionados a pandemia da COVID-19, sendo 

explorados de maneira dinâmica nas mídias digitais, 

adaptando-se a linguagem de forma adequada para o público 
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das redes sociais, tornando-se acessível e permitindo a 

contribuir para o cuidado,  prevenção e promoção da saúde.  

O projeto avaliou temas e artigos que poderiam servir 

como informação científica concreta e começou a realizar 

publicações relevantes para o contexto inicial da pandemia, 

como a importância  e orientações para o uso de máscaras, 

lavagem das mãos, controle do avanço da pandemia, vacinas 

em desenvolvimento para SARS-Cov-2,  medicamentos 

envolvendo eficácias e evidências científicas comprovadas e 

mitos sobre a própria COVID-19. A escolha destes temas 

ocorreu a partir da situação de instabilidade das informações 

circulantes nas mídias digitais para população durante o 

período de isolamento social. 

A produção de conteúdo voltado à pandemia possibilitou 

uma grande linha de publicações, lives (termo relacionado a um 

usuário que faça vídeos ao vivo e publique na sua linha do 

tempo) e boletins informativos (CIMFORMA). A página do 

projeto nas redes sociais e os acessos no site do CIM obtiveram 

um crescimento exponencial, demonstrando que informação 

voltada à saúde poderia ser debatida em plataformas como as 

mídias digitais. 

Três projetos foram criados para atender a demanda do 

público e para demonstrar a importância da informação 

científica nas mídias digitais. Os projetos desenvolvidos foram 

o “Expor CIM”, que tem como objetivo levar conhecimento sobre 

saúde através de avaliação de personagens, discussão de 

temas importantes tratados em filmes e séries por publicações 

dinâmicas, visando atingir o público alvo mais facilmente e 

permitir interação. O surgimento da pandemia do novo 

coronavírus gerou diversas notícias falsas espalhadas nestes 
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meios, sendo assim, outro projeto desenvolvido foi o ‘’CIM 

contra as Fake News’’, que surgiu devido à necessidade de 

combater a disseminação dessas notícias falsas. O "CIM 

Relatos", que consiste em publicações mensais realizadas 

através das redes sociais, como Instagram e o próprio website 

da extensão, retrata resoluções de casos clínicos a partir da 

vivência farmacêutica em atendimento em farmácias 

comerciais, hospitais, unidades de saúde, laboratórios de 

pesquisas, entre outros. O CIM, através de seus novos projetos, 

proporciona informação dinâmica sobre temáticas diversas e 

possui o desafio em desenvolver conteúdo sobre saúde. Devido 

à crise de saúde pública ocasionada pelo coronavírus SARS-

Cov-2, o projeto precisou se reinventar em relação à 

diversificação de divulgação de informações.  

 Portanto, o desenvolvimento dessas ações estratégicas 

só foi realizado a partir da ação dos extensionistas em conjunto 

ao coordenador docente do CIM, sendo assim possível a 

produção de processos informativos de saúde baseados em 

evidências. A modelagem online do CIM durante o período da 

pandemia possibilitou agregar na formação dos discentes e 

principalmente na elaboração de novos métodos para 

disseminar conteúdo científico sobre educação em saúde, 

permitindo que a população de diferentes localidades 

brasileiras desenvolva a curiosidade para debater e procurar 

informações científicas e de qualidade sobre saúde pública. 
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REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

O principal instrumento utilizado para a realização do 

projeto são as atividades educativas. De acordo com Roman et 

al. (2017), instruir o indivíduo vai além da propagação da 

informação, pois o processo deve conquistar a reflexão crítica 

e transformadora do educando, sendo considerados os 

variados conhecimentos fundamentais para sua formação, 

assim como a aplicação dessas capacitações dentro da 

realidade onde cada estudante está inserido.   

Segundo Vendrusculo, Prado e Kleba (2016), as ações 

educativas são estratégias que promovem a qualidade de vida, 

bem como a troca de conhecimento e aplicação destes à 

realidade dos acadêmicos, auxiliando na formação, 

manutenção do vínculo e do comprometimento dos serviços de 

saúde com a comunidade. 

As atividades educacionais em saúde devem estar 

presentes desde o início da formação profissional, a partir de 

aulas teórico-práticas, pesquisa e extensão, especialmente em 

graduações da área de saúde, como o curso de Farmácia. A 

Educação em Saúde permite o despertar da população acerca 

da mudança de hábitos e desenvolvimento da autonomia, 

caracterizando-se por ações que evidenciam o conhecimento 

sobre o processo saúde-doença, incluindo elementos como: 

fatores de risco, prevenção e promoção da saúde (MENDES et 

al., 2017).  

As ações pedagógicas, conforme Gabarron et al. (2018), 

podem ser efetuadas com um auxílio significativo das redes 

sociais, visto que as plataformas digitais são ferramentas 
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contemporâneas e vantajosas, por serem eficientes, 

onipresentes e de fácil utilização. 

O uso das redes sociais como meio de comunicação e 

conhecimento, apresenta-se dominando cada vez mais espaço 

nas práticas educativas, principalmente após o novo cenário 

causado pela pandemia da COVID-19. Nessa perspectiva, 

Goodyear, Armour e Wood (2018), ressaltam que os jovens – 

em especial, na faixa etária de 13 a 18 anos –, e adultos estão 

demonstrando uma busca crescente por informações 

relacionadas à saúde, mediante às mídias e tecnologias 

digitais.  Dessa forma, tal estratégia tem se mostrado eficaz 

diante do grande alcance populacional, como também pela 

maior credibilidade que se pode oferecer sobre o conteúdo 

informativo neste meio (OLIVEIRA et al., 2018).  

À vista disso, o principal veículo de informação utilizado 

pelo projeto, é o Instagram. Criada em 2010, a plataforma é 

gratuita e permite o compartilhamento de imagens e vídeos, 

promovendo a interação entre os usuários (WONG; LIU; 

SEBARATNAM, 2019).  

Pinto, Antunes e Almeida (2020) destacam que, embora 

muito utilizado popularmente para registros pessoais, o 

aplicativo Instagram pode ser utilizado como mecanismo de 

comunicação em saúde pública, concedendo funcionalidades 

multidimensionais e interativas. Goodyear, Armour e Wood 

(2018), evidenciam os recursos “pesquisa, curtidas, explorar, 

seguidores e sugestões”, como exemplo dessas múltiplas 

funções, as quais estão intimamente associadas ao conteúdo 

originado automaticamente para os usuários.  

Agung e Darma (2019), afirmam que o algoritmo do 

Instagram proporciona um aumento da audiência. Sendo assim, 
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a sistemática é essencial para uma maior dimensão das 

publicações, pois permitem que os posts sejam expostos para 

vários perfis, mesmo que estes não sigam a página informativa. 

De acordo com Muralidhara e Paul (2018), o Instagram 

apresenta-se como um potencial fonte de informações. As 

mídias digitais disponibilizam diversas opções para os formatos 

das postagens (imagens, textos, vídeos curtos,” IGTV”, “Reels”, 

“lives”, “stories”), possibilitando que selecionem e definam, por 

meio destas alternativas, a melhor forma de produzir e propagar 

a informação. 

A métrica “alcance”, enfatizada por Ford et al. (2019), 

fornece o total de perfis que visualizaram a publicação, 

proporcionando a percepção da magnitude que as temáticas 

são capazes de atingir. Os conteúdos publicados no perfil do 

projeto com maior alcance foram: “Covid-19: O que é mais 

arriscado?”; “Uso de hidroxicloroquina e/ou azitromicina no 

tratamento de pacientes com Covid-19 e a morte em hospitais 

no estado de Nova York”; “Ivermectina no tratamento de Covid-

19”; “DIU” e “Vacinas em fase de teste para o novo coronavírus”, 

tendo como número de pessoas alcançadas por publicação, 

respectivamente, 5.319; 2.437; 1.267; 1.031 e 1.021 

visualizações.  

Lestari et al. (2020), afirma que a sociedade está 

buscando informações sobre saúde em diversos websites. 

Portanto, o projeto também dispõe de outro recurso de 

divulgação, o site “CIMFORMA”, disponível para os leitores que 

se interessarem por maiores detalhes dos conteúdos exibidos 

na página do projeto no Instagram, além de servir também como 

alternativa para o público que não utiliza o aplicativo 

mencionado. 
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Bramer et al. (2017), salienta acerca da pesquisa 

realizada em fontes relevantes, destacando o uso de diversas 

bases de dados. O CIM reconhece a importância do uso de 

influentes databases, apoiando-se e elaborando os materiais 

em referências como “UpTodate”, “Medscape”, “PubMed”, 

“Medline” e “Micromedex”. 

Acompanhando o descaso nas informações que eram 

partilhadas no começo da pandemia e o alto índice de fake 

news que levavam os indivíduos ao desespero  (DONOVAN, 

2020), o coordenador do centro, com os extensionistas, 

arquitetou um plano de ação cujo principal objetivo era partilhar 

informações verídicas e seguras para a população, tais como: 

de que se trata o coronavírus, o que é um vírus, a importância 

do uso de máscaras, os locais mais arriscados a serem 

frequentados, a relevância de ficar em casa e, principalmente, 

o andamento de estudos sobre os medicamentos utilizados no 

tratamento da COVID-19, assim como o desenvolvimento de 

vacinas. Em paralelo às informações sobre a pandemia, outros 

assuntos foram abordados através de posts, como informações 

sobre a dengue no período de chuvas e intoxicação 

medicamentosa, que, segundo Tejada (2020), poderia ter seus 

níveis aumentados em decorrência do elevado número de 

indivíduos que passou a se automedicar com o objetivo de se 

curar ou prevenir a COVID-19. 

Com o sucesso das mais de 20 postagens voltadas a 

pandemia do novo coronavírus, as atividades presenciais 

suspensas e a busca por iniciativas para a manutenção do 

ensino (SANTANA, 2020), os integrantes do projeto 

construíram um cronograma de postagens e se dividiram em 

três equipes: responsáveis pela arte das postagens e edições 
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de vídeos, responsáveis pela pesquisa e organização das 

ideias a serem partilhadas e corretores das publicações. Após 

correção dos rascunhos, os arquivos são passados para a 

equipe da arte e, posteriormente, publicados.  

De modo a abordar as mais variadas temáticas baseado 

em evidências, porém fugindo das postagens clássicas, os 

extensionistas do projeto criaram quadros de publicações 

mensais: Expor CIM, CIM contra as Fake News e CIM Relatos. 

Cada um dos quadros possui design próprio e exclusivo, o que 

permite a identificação desses facilmente no meio das outras 

publicações. Com posts em toda primeira quinta-feira do mês, 

o “CIM contra as fake news” visa abordar notícias falsas que 

eram divulgadas sobre o Sars-CoV-19, costumes e mitos 

enraizados na comunidade, como a administração de vitamina 

C em quadros de gripe e/ou resfriado (LUPIANES et al., 2016). 

Mensalmente também estão sendo publicados os “CIM 

Relatos”, resoluções de casos clínicos reais ou fictícios que são 

recorrentes nas farmácias e que merecem ser abordados com 

maior frequência, por exemplo, reações adversas a alguns 

medicamentos causados pela má administração destes. A 

última semana dos meses conta com o “ExporCIM”, um 

segmento do projeto que visa expandir conhecimentos sobre 

temas da saúde abordados em séries e filmes, conteúdo muito 

consumido pela nova geração de jovens, os quais vêm sendo 

usados como ferramenta suporte nas aulas do ensino 

fundamental e médio (LOCATELLI, 2018), facilitando o 

entendimento de quadros clínicos pela dinâmica das cenas e 

personagens (JUNIOR, 2016).  

Segundo Alves (2018), as informações exteriores 

influenciam na vida dos indivíduos e na tomada de decisões 
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destes, da mesma forma, o CIM leva conhecimento para a 

população de modo a auxiliá-las e influenciá-las positivamente 

no que se diz respeito à saúde. A propagação das noções 

divulgadas tem evoluído constantemente, permitindo que mais 

pessoas sejam alcançadas e os objetivos pré-estabelecidos 

sejam atingidos.  

 

CONCLUSÕES  

 

Durante a caminhada acadêmica os discentes são 

introduzidos a uma realidade vasta de possibilidades. Os 

projetos de pesquisa, extensão, monitoria e iniciação científica, 

disponibilizados pelas universidades, levam os alunos a ter uma 

perspectiva muito mais ampla dos cursos escolhidos e 

permitem os estudantes a viverem uma experiência 

enriquecedora tanto acadêmica como pessoalmente.  

O projeto conseguiu se adaptar apesar dos desafios 

devido à pandemia do coronavírus, conseguiu unir os alunos 

com um único propósito: compartilhar informações sobre saúde 

baseado em evidências para profissionais e leigos na área. As 

atividades, mesmo que virtuais, enriqueceram e uniram os 

envolvidos no projeto, de modo que todos ampliaram seus 

conhecimentos e tiveram acesso, mesmo que indireto, à 

comunidade que futuramente será alvo de suas ações como 

profissionais.  

A dinamicidade das publicações feitas auxilia os entes a 

absorverem as informações e esquecerem as mesmas mais 

dificilmente. O cronograma construído atende a demanda de 

procura sobre os temas e também permite que publicações de 
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urgência sejam feitas, como posts sobre o avanço dos estudos 

para desenvolvimento de vacinas contra o Sars-CoV-2.  

É notório a influência e os benefícios que a extensão traz 

para a vida dos envolvidos, os discentes são incentivados a 

adquirir novos aprendizados fora da universidade, passam a ter 

maior contato com aqueles que serão seu público alvo na vida 

profissional, formam novos laços com colegas de curso e 

docentes, tornam-se mais autodidatas, responsáveis, 

carismáticos, atenciosos, empáticos, profissionais e, acima de 

tudo, humanos. Através das atividades online do CIM foi 

possível perceber a importância das relações mantidas entre 

promover e divulgar dados reais e confiáveis. É um privilégio 

para os participantes desenvolverem um trabalho tão 

comprometido e valioso para suas formações. 
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RESUMO: Os jogos de tabuleiro podem ser aplicáveis como 
ferramentas educacionais, através de programas apropriados 
de educação em saúde. Entretanto, não existem muito estudos 
sobre essa temática. Assim, a presente pesquisa tratou-se de 
uma revisão integrativa da literatura sobre o uso de jogos de 
tabuleiro como ferramenta educacional na saúde. Os dados 
foram coletados nas bases de dados da MEDLINE, LILACS, 
SciELO e BDENF, através dos descritores: “Board Game” AND 
“Health Education”, no mês de outubro de 2020. Foram 
incluídos estudos relevantes e relacionados ao tema, 
desenvolvidos com humanos, publicados em inglês, português 
ou espanhol, entre 2015 e 2020. Excluíram-se os artigos de 
revisão sistemática ou integrativa, estudos que ainda não 
haviam sido concluídos, artigos não disponíveis 
eletronicamente na íntegra e artigos repetidos nas bases de 
dados. Após o cruzamento dos descritores, foram encontrados 
50 artigos e, após a aplicação dos critérios de elegibilidade, 
resultaram 7 artigos. Observou-se que os jogos de tabuleiro 
educativos podem ser adaptados para promover educação, de 
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acordo com as necessidades do ambiente local e as 
características dos pacientes e cuidadores. Este meio combina 
um processo de aprendizagem ativo, aumenta o envolvimento 
dos pacientes e fornece feedback imediato, tornando o jogo de 
tabuleiro uma ótima ferramenta para programas de educação 
em saúde. 
Palavras-chave: Educação em saúde. Jogos experimentais. 

Criança. Idoso. Profissional de saúde. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os jogos de tabuleiro são jogados através da 

movimentação de peças do jogo de maneiras específicas em 

tabuleiros especiais marcados com padrões (KYPPO, 2019). 

Segundo Nakao (2019), na área da medicina psicossomática, o 

uso de jogos de tabuleiro pode ser considerado uma atividade 

de lazer, podendo levar ao melhoramento do pensamento 

lógico e prevenção de declínios na função cognitiva.  

Além de serem utilizados para lazer ou como atrativo 

para possível redução do declínio cognitivo, os jogos de 

tabuleiro também podem ser aplicados como ferramentas 

educacionais. Nesse sentido, programas apropriados de 

educação em saúde através de jogo de tabuleiro são utilizados 

como intervenção preventiva e terapêutica (NAKAO 2019). 

Adentrando na área da educação, a prática de jogos de 

tabuleiro pode ajudar crianças, adultos e idosos, além de 

acadêmicos e profissionais, na área da educação em saúde, 

estimulando o interesse e a motivação dos jogadores (NAKAO 

2019). Nessa perspectiva, os jogos de tabuleiro emergem como 

estratégia pedagógica ativa e lúdica, capaz de motivar os 

praticantes ao aprendizado. A interação e a mediação social 
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também são componentes essenciais no processo didático-

pedagógico para que ocorra a assimilação do conhecimento 

(MARTINS et al., 2018). Estes fatores, portanto, fazem parte do 

contexto dos jogos de tabuleiro. 

Conceitos relativos à abordagem da convergência 

pesquisa-cuidado devem ser destacados ao longo de todo o 

processo, e devem envolver a construção de vínculos entre o 

pensar e o fazer (teoria e prática). Essa conexão permite ao 

avaliador do processo (educador, profissional de saúde, 

pesquisador) obter informações sobre as vivências dos 

participantes em relação à temática proposta. Isso ocorre ao 

mesmo tempo em que realizam práticas de cuidado por meio 

de ações de compartilhamento dos saberes e orientação 

dialogada, utilizando o método pedagógico da problematização 

(OLYMPIO; ALVIM, 2018). 

O jogo de tabuleiro interativo também pode ajudar o 

indivíduo a desenvolver habilidades de comunicação e 

resolução de problemas, como descrever os seus sintomas com 

mais precisão, auxiliando ao profissional a compreender melhor 

o seu quadro clínico, o que pode ajudar os pacientes a 

responderem melhor aos eventos relacionados à doença. 

Nesse cenário, a educação interativa tem sido estudada em 

pessoas com várias doenças, incluindo condições agudas e 

crônicas (AMARITAKOMOL et al., 2019).  

Alguns jogos têm sido desenvolvidos com o objetivo de 

promoção da saúde de crianças, adultos e idosos. Assim, os 

jogos que se propõem a atuar enquanto ferramentas de 

educação em saúde devem possibilitar a avaliação do 

conhecimento prévio dos saberes e práticas dos 

jogadores; proporcionar interação social; auxiliar a estimulação 
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cognitiva, motora e sensorial; desenvolver o raciocínio acerca 

do tema, assim como autoconfiança e autonomia; possibilitar a 

troca de conhecimentos entre educadores e educandos e 

promover o aprendizado mútuo (OLYMPIO; ALVIM, 2018). 

Segundo Amaritakomol et al. (2019), embora 

apresentem vantagens que podem ajudar no processo de 

educação em saúde, não existem muito estudos com a 

utilização de jogos de tabuleiro com essa finalidade. Em geral, 

esses jogos são de baixa tecnologia e mais fáceis de usar que 

os videogames, por exemplo, e, portanto, podem ser vistos 

como uma atividade mais adequada para a população mais 

idosa, que geralmente não está familiarizada com tecnologias. 

Este fato torna os jogos de tabuleiro mais acessíveis, interativos 

e podem ser aplicáveis a uma população mais ampla. 

Além disso, jogos de tabuleiro interativos em grupo, nos 

quais os jogadores estão fisicamente presentes, e não somente 

interagem através de telas ou monitores (como nos 

videogames), promovem a interação interpessoal. Esse 

aspecto singular permite mais oportunidades de 

compartilhamento de conhecimento e experiência, além de 

incentivo e apoio entre os participantes do jogo e o educando 

que conduz o jogo (AMARITAKOMOL et al., 2019). 

Nesse sentido, os jogos educativos devem ser 

investigados, com o intuito de popularizar seus benefícios nos 

diferentes campos de aplicação. Ressalta-se sua importância 

na transmissão de mensagens educativas na saúde, como 

parte de programas de intervenção baseados no 

compartilhamento dos saberes e facilitação de mudanças 

comportamentais. Existem vários jogos que podem ser 

adaptados para transmitir mensagens de educação em saúde, 
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permitindo a propagação da informação por outros meios, além 

de cartazes e folhetos, que atualmente são populares em 

muitos programas de educação e promoção da saúde (EJIKE 

et al., 2020).  

Dado o exposto, o presente estudo objetivou analisar o 

uso dos jogos de tabuleiro como ferramenta educacional na 

saúde, em crianças, idosos e profissionais da saúde.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa tratou-se de uma revisão integrativa 

da literatura sobre o uso de jogos de tabuleiro como ferramenta 

educacional na saúde. Os dados foram coletados nas bases de 

dados da MEDLINE, LILACS, SciELO e BDENF, através dos 

descritores: “Board Game” AND “Health Education” e seus 

correspondentes na língua portuguesa, durante o mês de 

outubro de 2020.  

Os critérios utilizados para inclusão dos artigos na 

revisão foram: estudos relevantes e relacionados ao tema, 

desenvolvidos com humanos, publicados em inglês, português 

ou espanhol, entre os anos de 2015 e 2020. Excluíram-se os 

artigos de revisão sistemática ou integrativa, estudos que ainda 

não haviam sido concluídos, artigos não disponíveis 

eletronicamente na íntegra e artigos repetidos nas bases de 

dados. Seguiram-se os critérios do PRISMA (Principais Itens de 

Relatórios de Revisão Sistemática e Meta-análise) para revisão 

integrativa e sistemática da literatura.  

As informações referem-se ao estado da arte sobre o 

tema. Os dados foram sintetizados e apresentados seguindo os 

tópicos: jogos de tabuleiro – ferramenta educacional para 
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crianças, idosos e profissionais de saúde. Para composição da 

tabela com a sumarização dos achados, foram utilizados os 

tópicos:  Autor e ano de publicação do artigo, Objetivo do 

estudo, Amostra do estudo e faixa etária / média de idade 

e Conclusões. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a busca com os descritores predeterminados, 

foram encontrados 50 artigos, somando-se os resultados nas 

quatro bases de dados analisadas. Após aplicação dos critérios 

de elegibilidade, resultaram 7 artigos. As informações 

referentes ao percurso com as fases da revisão sistemática 

estão expostas no Fluxograma 1.  

 

Fluxograma 1 – Fluxograma de identificação e seleção dos 

estudos incluídos na revisão, consoante às recomendações do 

PRISMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
e

le
ç

ã
o

 
E

le
g

ib
il
id

a
d

e
 

Id
e

n
ti

fi
c

a
ç
ã

o
 

Artigos 

identificados 

na MEDLINE 

= 38 

Número de relatos 

excluídos com base no 

título/resumo = 23 

Por serem revisão da 

literatura = 5 

 
Número de artigos 

duplicados excluídos = 5 

Indisponíveis 

eletronicamente = 6 

Número de artigos rastreados = 

50 

Número de relatos após 

primeira filtragem = 22 

Número de artigos selecionados 

para serem lidos na íntegra e 

aplicados critérios de exclusão = 11 

Artigos 

identificados 

na LILACS = 

5 

Artigos 

identificados 

na SciELO = 

3 

Artigos 

identificados 

na BDENF = 

4 
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 A partir da análise dos dados dos artigos, as informações 

foram sumarizadas para facilitação da apresentação dos 

estudos. Assim, os achados referentes a cada artigo incluído na 

revisão estão dispostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Sumarização dos artigos incluídos na revisão. 
Autor 
(ano) 

Objetivo do 
estudo 

Amostra 
do 

estudo 

Conclusões 

Tsopra et 
al. (2020) 

Desenvolver um 
jogo para o ensino 
de antibióticos e 

avaliar sua 
usabilidade em 
estudantes de 

medicina. 

57 alunos 
de 

medicina 

AntibioGame® é uma 
ferramenta promissora 

para melhorar o 
conhecimento na 

prescrição de antibióticos 
e que poderia ser incluída 

em programas de 
treinamento de 

estudantes de medicina. 

Ejike et 
al. (2020) 

Avaliar um jogo 
educacional de 

saúde e seu 
potencial para 

encorajar a 
administração em 

massa de 
medicamentos nas 

escolas. 

 
275 

crianças 
que 

rejeitaram 
medicam

entos  

 
O jogo foi uma ferramenta 
de sensibilização útil para 

encorajar a adesão ao 
tratamento com 

praziquantel nas escolas. 

In
c

lu
s

ã
o

 

Número de artigos 

excluídos: 

Por não ter sido 

concluído/finalizado = 1 

Por serem estudos 

teóricos = 3 

 

Número de estudos incluídos em 

síntese qualitativa = 7 
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Amelia; 
Setiawan; 
Sukihana
nto (2019) 

Identificar o 
conhecimento de 
crianças sobre a 

prevenção da 
dengue e 

desenvolver um 
ambiente educativo 
para as crianças. 

92 
crianças 

entre 10 e 
12 anos 

de idade. 

O jogo de tabuleiro pode 
ser concebido para ser 
um meio educativo que 
proporcione às crianças 

uma educação em saúde 
sobre a estratégia de 
prevenção da dengue. 

Amaritako
mol et al. 

(2019) 

Avaliar os efeitos 
de um jogo de 

tabuleiro educativo 
sobre o 

conhecimento e o 
comportamento de 

autocuidado de 
pacientes com IC. 

76 
adultos 
com IC  

A participação em um 
jogo educativo de 
tabuleiro interativo 

resultou em aumento do 
conhecimento e do 
comportamento de 
autocuidado dos 

pacientes com IC. 

Martin et 
al. (2018) 

Avaliar o efeito do 
jogo de tabuleiro 
como tecnologia 
educacional no 

conhecimento de 
escolares sobre 
amamentação. 

99 
crianças 
(grupo 

controle = 
51 e 

grupo 
intervenç
ão = 48) 

A intervenção 
educacional com jogos 

contribuiu 
significativamente para o 
aumento dos escores de 

conhecimento das 
crianças sobre 
amamentação. 

Olympio; 
Alvim 
(2018) 

Criar um jogo de 
tabuleiro para 

promover 
conhecimento 

sobre 
envelhecimento 
ativo e saudável. 

32 idosos A estratégia implantada 
nas práticas clínicas de 
enfermagem funcionou 
como um recurso lúdico 

para exercer a 
autodeterminação e a 

independência entre os 
idosos. 

Drees; 
Geffert; 
Brynen 
(2018) 

Avaliar a satisfação 
dos participantes 
com um jogo de 

tabuleiro que 
simula uma 

resposta inicial a 

89 alunos 
de 

medicina  

Jogos de tabuleiro, como 
Aftershock, são 

adequados para a 
educação médica e 

desfrutam de altas taxas 
de aceitação entre os 

alunos.  
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desastre após um 
terremoto. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
Legenda: IC – Insuficiência Cardíaca. 
 

Jogos de tabuleiro - ferramenta educacional para crianças 

 

O uso de jogos de tabuleiro como uma tecnologia 

educacional para crianças, associa a capacidade de inserção 

de conhecimento com sessões de brincadeira e divertimento. A 

aquisição de conhecimento também é facilitada se existir a 

possibilidade de participação ativa da família e amigos 

(MARTINS et al., 2018). 

A teoria do desenvolvimento cognitivo afirma que a 

aprendizagem envolve a experiência da criança com o objeto e 

o ambiente. Assim, ocorre um processo de desequilíbrio e 

recuperação do equilíbrio a partir da adaptação, assimilação e 

acomodação. Então, à medida que novos conteúdos são 

apresentados ao longo do jogo de tabuleiro, o processo de 

equilíbrio é reiniciado, até o ponto em que há desenvolvimento 

cognitivo nas crianças, refletindo na acomodação do 

conhecimento (MARTINS et al., 2018). 

Além disso, o jogo de tabuleiro, como meio educacional 

na área da saúde, ajuda a criança a entender termos 

complexos, que raramente ouvem, de uma forma lúdica e 

didática. Em meio ao processo de aprendizagem, as crianças 

sentem-se à vontade para revelarem livremente suas 

expressões, devido ao agradável processo de aprendizagem 

(AMELIA; SETIAWAN; SUKIHANANTO, 2019).  
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No estudo de Amelia, Setiawan e Sukihananto (2019), 

algumas crianças afirmaram que, durante o jogo, perceberam 

certa dificuldade com alguns termos novos que 

aprenderam. Entretanto, ao término do jogo, as crianças 

afirmaram que através deste meio conseguiram desfrutar do 

processo de aprendizagem. Este fato é importante, pois 

enfatiza que as crianças são capazes de lidar com dificuldades 

de maneira fluida e mais tranquila, desde que o meio de ensino 

esteja inserido em sua realidade. 

A faixa etária entre 7 e 10 anos, por exemplo, abarca o 

período de operações concretas em que as crianças 

apresentam maior compreensão das relações lógicas e maior 

interesse pelos jogos coletivos (KISHIMOTO, 2017). Esse 

contexto foi abordado no estudo de Martins et al. (2018). Os 

autores referiram que escolares mais jovens, entre 8 e 9 anos, 

foram mais receptivos ao jogo de tabuleiro do que os 

estudantes mais velhos, devido ao maior interesse por esse tipo 

de tecnologia. 

Esses mesmos autores objetivaram avaliar o efeito do 

jogo de tabuleiro como ferramenta educacional para 

propagação do conhecimento para escolares acerca da 

amamentação. Assim, os resultados confirmaram a hipótese de 

que as crianças que receberam a intervenção educativa através 

do jogo de tabuleiro obtiveram maiores pontuações no 

conhecimento sobre aleitamento materno, quando comparadas 

às crianças do grupo controle. Observaram, assim, um aumento 

significativo, nos testes pós intervenção, para os alunos na faixa 

etária de 8 a 9 anos, principalmente entre as meninas do 

grupo. Concluíram, então, que a estratégia do jogo de tabuleiro, 

foi mais adequada às crianças mais novas. A explicação para 
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as meninas terem obtido escores maiores foi o fato de a 

temática sobre amamentação ser mais próxima do cotidiano 

das meninas, podendo ter influenciado, de alguma forma, no 

aumento do conhecimento dessas escolares (MARTINS et al., 

2018). 

Outro estudo interessante, envolvendo escolares, foi 

realizado por Ejike et al. (2020). Os autores utilizaram um jogo 

de tabuleiro com o intuito de esclarecer sobre o uso do 

praziquantel, medicamento utilizado para Schistosoma 

mansoni. No jogo, mensagens de educação em saúde para 

dissipar rumores de possível risco de morte resultante de tomar 

o praziquantel, encorajando o uso do medicamento e 

enfatizando a necessidade de se alimentar antes de tomá-lo, 

para reduzir a incidência de efeitos colaterais, foram 

adicionadas durante o jogo (Figura 1).  

Previamente ao início da pesquisa, todas as crianças em 

idade escolar, no grupo de intervenção com jogo de tabuleiro, 

haviam rejeitado o uso do praziquantel. Após a sessão de 

intervenção, 64 das 98 crianças (65,3%) que jogaram o jogo de 

tabuleiro Schisto and Ladders procuraram o tratamento com 

este medicamento na direção da escola. Aqueles que não 

buscaram tratamento relataram que precisavam pedir 

permissão de seus responsáveis antes de demonstrar interesse 

pelo tratamento.  
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Figura 1. Interface do Jogo de tabuleiro Schisto and Ladders ®. 

 
Fonte: Retirado de Ejike et al. (2020). 

Logo, observou-se que a inserção de mensagens 

educativas sobre a Schistosoma mansoni e o praziquantel e 

resultaram em educação em saúde através do tabuleiro do jogo 

e tornou-o mais propícia a brincadeira e o aprendizado entre os 

alunos (EJIKE et al., 2020). 

 

 

Jogos de tabuleiro - ferramenta educacional para idosos 

 

Jogos de tabuleiro utilizados para educação e promoção 

da saúde também podem ser utilizados com pessoas idosas. 

Em um estudo, foram propostos jogos de tabuleiro para ajudar 

idosos a reconhecer seu potencial e manter e desenvolver suas 

habilidades, posicionando-os como sujeitos capazes de 

aprender, ensinar e compartilhar experiências (OLYMPIO; 

ALVIM, 2018). Assim, esses autores criaram um jogo para 

proporcionar estudo lúdico sobre o envelhecimento ativo e 

saudável, através de uma tecnologia que facilita a interação 
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entre educandos (idosos, familiares, comunidade) e 

educadores, facilitando o processo de ensino-aprendizagem 

(Figura 2).  

 

Figura 2. Interface do Jogo de tabuleiro Gerotechnology®. 

 
Fonte: Retirado de Olympio e Alvim (2018). 

 

Segundo Olympio e Alvim (2018), alguns cuidados 

devem ser tomados na confecção do jogo de tabuleiro para 

idosos: 

a) Escolha de uma linguagem amigável, através de 

vocabulário de fácil acesso;  

b) Combinação expressa na fala dos participantes e 

estratégias capazes de associar conhecimentos 

teóricos e práticos;  
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c) Presença de texto, mas também de imagens, 

principalmente levando em consideração a coerência 

entre eles;  

d) Possibilidade de favorecimento da apreensão e 

assimilação dos temas propostos, levando em 

consideração a memória visual;  

e) Uso de frases curtas para facilitar a compreensão das 

informações; 

f) Alternância entre a comunicação verbal e a não 

verbal, para tornar o jogo mais envolvente. 

 

Amaritakomol et al. (2019) aplicaram a estratégia de 

educação em saúde através da ferramenta dos jogos de 

tabuleiro em uma amostra de adultos e idosos, com média de 

idade de 58 anos, com insuficiência cardíaca. Esse método de 

educação foi desenvolvido com o intuito de proporcionar o 

autocuidado do paciente e, eventualmente, reduzir custos e 

melhorar a qualidade de vida desses idosos. Os autores 

aplicaram a intervenção com jogos de tabuleiro e objetivaram 

comparar os efeitos de um programa educacional interativo e 

de um programa educacional padrão, usado para melhorar o 

conhecimento e os comportamentos de autocuidado desses 

pacientes. Observaram, então, que o conhecimento e os 

comportamentos de autocuidado do grupo que participou dos 

jogos de tabuleiro melhoraram significativamente, enquanto 

que as pontuações permaneceram inalteradas no grupo de 

intervenção convencional (AMARITAKOMOL et al., 2019). 

Em geral, idosos durante a apreciação dos jogos 

educacionais de tabuleiro expressam alegria enquanto brincam, 

indicando a facilitação do aprendizado. Entretanto, destaca-se 
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a importância de observar as limitações apresentadas pelos 

participantes. Olympio e Alvim (2018), relataram em seu estudo 

que alguns participantes idosos tiveram dificuldade em 

assimilar e aplicar as regras do jogo. Os mesmos autores 

ressaltaram que esta dificuldade foi superada pelo espírito de 

coletividade e solidariedade do grupo. Assim, os participantes 

que tiveram mais facilidade para compreender determinadas 

fases e regras do jogo ajudaram os demais, tornando a 

atividade agradável para todos. 

Nesse sentido, os jogos de tabuleiro como ferramenta de 

educação em saúde para idosos, mostrou-se um recurso 

tecnológico, criativo, lúdico, que solicitou a participação em 

grupo e possibilitou a reflexão sobre a pertinência da proposta 

de apreensão das informações compartilhadas (OLYMPIO; 

ALVIM, 2018). Nos estudos supracitados, a estratégia 

educativa e o recurso utilizado contribuíram para que os idosos 

se conscientizassem de suas limitações e possibilidades frente 

ao processo de envelhecimento. 

 

Jogos de tabuleiro - ferramenta educacional para 

profissionais de saúde 

 

Jogos de tabuleiro também têm sido utilizados para 

facilitar a aprendizagem no meio acadêmico. Nesse sentido, 

tem-se agregado diversos meios para facilitar o processo 

educacional e torna-lo mais divertido, emocionante e 

desafiador. Em estudantes de medicina, a técnica vem sendo 

empregada através de cenários realistas e que abrangem os 

objetivos de aprendizagem, os quais são definidos por uma 

equipe médica com base na análise das diretrizes da prática 
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clínica. Técnicas de gamificação e design de cartonagem vem 

sendo utilizadas no desenvolvimento de jogos nesse contexto, 

que pode ser facilmente atualizado pela equipe de professores, 

através do uso de modelos de casos clínicos com os alunos 

(TSOPRA et al., 2020). 

O primeiro exemplo de jogo de tabuleiro utilizado para 

facilitar o aprendizado de acadêmicos, é um jogo baseado em 

casos clínicos, criado para ensinar os alunos sobre a prescrição 

e utilização de antibióticos na atenção primária. Nesse âmbito, 

o aluno faz o papel de um médico atendendo pacientes em 

consulta e ajudando os demais profissionais de saúde a 

resolverem seus problemas, semelhante como ocorre na vida 

real (Figura 3).  

 

Figura 3. Interface do Jogo de tabuleiro AntibioGame®. 

 
Fonte: Retirado de Tsopra et al. (2020). 

Após a aplicação da intervenção através do jogo, os 

pesquisadores observaram que o objetivo de auxiliar os 
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médicos foi alcançado. Entretanto, ressaltaram também 

algumas áreas de melhoria, pois o jogo não conseguiu atrair 

toda a atenção dos alunos, visto que apenas 56% dos 

participantes relataram que perderam a noção do tempo ao 

jogar. Além desse ponto, os alunos também sugeriram que os 

casos clínicos apresentados no jogo poderiam ser melhorados, 

por exemplo, acrescentando mais perguntas, exemplos e 

imagens. Outras sugestões, foram: acrescentar perguntas de 

outras especialidades médicas, adaptar o nível de dificuldade 

de acordo com o número de anos de formação médica já 

completados pelo aluno, e estender os objetivos de 

aprendizagem (TSOPRA et al., 2020). 

Dadas as sugestões dos alunos, percebe-se que o jogo 

se mostrou interessante, uma vez que os alunos dedicaram 

atenção o suficiente para se envolverem com o jogo e propor 

melhorias. Tsopra et al. (2020) enfatizam que esta intervenção 

multifacetada deve visar não apenas os médicos, mas também 

outros profissionais de saúde e a população em geral. Assim, 

percebe-se que os serious games são uma ferramenta 

promissora para melhorar o treinamento de profissionais da 

saúde, além de outras ações também são necessárias para 

reforçar o ensino e alcançar um impacto significativo na 

educação dos discentes. 

Outro jogo desenvolvido para treinar médicos foi 

baseado em desafios encontrados durante o terremoto do Haiti 

em 2010, com material adicional extraído de outras 

emergências humanitárias. Esse jogo foi desenvolvido 

pensando em problemas importantes, como: avaliação das 

necessidades e priorização da ajuda; coordenação entre vários 

setores, cada um com prioridades diferentes; autoajuda local de 
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populações afetadas por desastres; deslocamento interno; 

epidemias; desastres secundários (tremores secundários, 

inundações); segurança e estabilidade do país; logística e rotas 

de abastecimento; transições para recuperação; e relações com 

a mídia (DREES; GEFFERT; BRYNEN, 2018).  

O jogo é comumente jogado com um cronômetro de duas 

horas, tanto para fixar sua duração quanto para criar pressões 

de tempo nos participantes, análogas a uma crise real. Após a 

utilização do jogo como instrumento educacional e de 

treinamento, os resultados da pesquisa indicaram que os 

participantes acharam que o jogo envolvia um grau apropriado 

de dificuldade e desafio. A maioria dos participantes ficou 

globalmente satisfeita com o evento e todos os componentes 

que faziam parte do jogo. Quase todos os participantes 

consideraram o nível de dificuldade adequado, refletindo em 

uma avaliação positiva das oficinas, a qual contou com o 

envolvimento de todos os discentes.  

Os autores apontaram que ferramentas adequadas para 

simular a complexidade da ajuda humanitária fornecem 

oportunidades para utilizar o conhecimento teórico, sobre a 

medicina aplicada em desastres, na prática, enquanto 

experimenta os desafios de um ambiente dinâmico (DREES; 

GEFFERT; BRYNEN, 2018). Nesse sentido, os jogos de 

tabuleiro atingiram seu objetivo de atuar enquanto ferramenta 

educacional para profissionais da saúde, facilitando o 

aprendizado e simulando a vida real de maneira didática e 

envolvente, colocando-os próximos à realidade da atuação.  
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Perspectivas futuras 

 

Dado o exposto, sugere-se que novos estudos analíticos 

sejam capazes de avaliar o efeito em longo prazo das 

intervenções educativas, uma vez que todos os estudos 

analisaram apenas o efeito imediato da intervenção com jogos 

de tabuleiro. A estratégia de análise em longo prazo é 

importante, pois possibilitará a comparação entre o método de 

educação em saúde através de jogos com outras ferramentas 

utilizadas rotineiramente. 

Sugere-se também a comparação do uso dos jogos entre 

indivíduos da mesma faixa etária e jogos entre diferentes 

idades. Essa última possibilidade seria capaz de envolver os 

pais, cuidadores e demais familiares em brincadeiras, com o 

objetivo de aumentar a capacidade da família de conhecer 

determinado tema da saúde, auxiliando no aprendizado de 

todos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os jogos de tabuleiro interativos e educativos podem ser 

adaptados em relação aos seus conteúdos, com o intuito de 

promover educação de acordo com as necessidades do 

ambiente local e as características dos pacientes e 

cuidadores. Este meio combina um processo de aprendizagem 

ativo, aumenta o envolvimento dos indivíduos e fornece 

feedback imediato, tornando o jogo de tabuleiro uma ótima 

ferramenta para programas de educação em saúde.  

Um programa educacional aumenta o conhecimento e a 

compreensão dos pacientes, facilita o processo de tratamento 
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e o autocuidado. Portanto, pode ser usado como um método 

educacional alternativo atrativo e, muitas vezes, de baixo custo.  

Por fim, a transmissão de mensagens educacionais 

através de jogos de tabuleiro tornou-o um meio de associação 

entre brincar e aprender, podendo ser utilizado entre os mais 

diferentes públicos. 
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RESUMO: Em meados de março do corrente ano, o surto 
causado pelo coronavírus recebeu o status de pandemia pela 
Organização Mundial da Saúde. Uma vez que até o presente 
momento não há registros de tratamentos ou vacinas que sejam 
eficazes contra o mencionado vírus, esse surto enseja uma 
ameaça para a saúde pública mundial, de modo que protocolos 
de prevenção passaram a ser aplicados, tais como o reforço 
das medidas de higiene e, principalmente, o isolamento social. 
Tendo como principal protocolo de prevenção o distanciamento 
social, faz-se necessário observar os inevitáveis impactos 
causados no mundo do trabalho, trazendo consequências para 
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empregados e empregadores, com ênfase nas micro e 
pequenas empresas que, no Brasil, correspondem a 99% dos 
estabelecimentos e 52% dos empregos com carteira assinada 
no setor privado. O não cumprimento das medidas 
estabelecidas pelo governo, seja federal, seja estadual, 
importam em afronta aos artigos 268  e 330 do código penal 
brasileiro que dizem respeito a Infringir determinação do poder 
público, destinada a impedir introdução ou propagação de 
doença contagiosa, e  desobedecer a ordem legal de 
funcionário público, respectivamente. Diante do que foi 
discutido acima, o presente estudo teve por objetivo: verificar se 
as empresas comerciais do município de vitória de Santo Antão, 
em Pernambuco, estão cumprindo as orientações de medidas 
protetivas para clientes e colaboradores no enfrentamento do 
covid 19. 
 
Palavras-chave: Corona virus. Covid 19. Medidas protetivas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A covid-19 foi relatada pela primeira vez no final de 2019 

em Wuhan, China (Tesini,2020). Em meados de março de 

2020, o surto causado pelo coronavírus recebeu o status de 

pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Segundo Carvalho, Santos e Santos, (2020), uma vez que até 

o momento não há registros de tratamentos ou vacinas que 

sejam eficazes contra o vírus, esse surto enseja uma ameaça 

para a saúde pública mundial, de modo que protocolos de 

prevenção passaram a ser aplicados, como o reforço das 

medidas de higiene e, principalmente, o isolamento social. 
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A pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, se traduz como um 

desafio para os governos do mundo todo no tocante à agilidade 

para conter a rápida disseminação do vírus. Tal situação tem 

por consequência uma crise econômica e de saúde que, 

segundo dados oficiais da OMS resultou na infecção de milhões 

de pessoas e morte de centena de milhares ao redor do mundo. 

(WHO, 2020) 

Até 28 de Outubro de 2020, nos 219 países em que o vírus foi 

encontrado, foram reportados à OMS, 43.766.712 casos 

confirmados de covid -19, dentre os quais  1.163.459 tiveram 

por resultado a morte. No Brasil, de 3 de Janeiro de 2020 a 28 

de Outubro do corrente ano, foram registrados 5.409.854 casos 

de confirmados de pessoas infectadas e 157.397 mortes, 

conforme dados disponibilizados pela OMS. (WHO, 2020) Tais 

estatísticas apontam a gravidade do tema. 

Tendo como principal protocolo de prevenção o 

distanciamento social, faz-se necessário observar os inevitáveis 

impactos causados no mundo do trabalho, trazendo 

consequências para empregados e empregadores, com ênfase 

nas micro e pequenas empresas que, no Brasil, correspondem 

a 99% dos estabelecimentos e 52% dos empregos com carteira 

assinada no setor privado (SEBRAE, 2020). 

Segundo a pesquisa Pulso Empresa realizada pelo IBGE 

em Agosto de 2020, que tem por objetivo estimar os impactos 

da pandemia da COVID-19 na economia brasileira, tendo como 

unidade de investigação as empresas não financeiras 

representativas das atividades de Indústria, Construção, 

Comércio e Serviços, 33,5 % das empresas em funcionamento 

reportaram que a pandemia teve um efeito negativo sobre a 
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empresa, 32,9 % indicaram diminuição sobre as vendas ou 

serviços comercializados e 46,8 % indicaram dificuldade para 

acessar fornecedores de insumos, matérias-primas ou 

mercadorias. (IBGE, 2020) 

O direito à saúde está elencado na constituição federal 

vigente como direito fundamental nos artigos 196 e seguintes, 

de modo que prescrevem que é dever do Estado garantir 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, bem como fiscalizar e 

controlar sua execução.(BRASIL, 2020) 

Com o surto da Covid - 19, tanto a União, quanto os 

estados membros da federação, atribuídos de competência 

para tal, legislaram a respeito da matéria, a fim de atenuar os 

efeitos causados pela pandemia. A lei nº 13.979/2020 foi 

publicada dia 07 de fevereiro e trata sobre medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública,  alguns dias 

após a OMS  ter declarado a Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional. (BRASIL, 2020) 

Em Pernambuco, desde março de 2020 foram 

publicados várias leis e decretos a respeito do tema como, por 

exemplo, o decreto nº 49.055, de 31 de Maio de 2020, que 

dispõe sobre a sistematização das regras relativas às medidas 

temporárias para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do novo 

coronavírus, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020. (PERNAMBUCO, 2020) 

O decreto estadual supramencionado estabelece protocolos de 

prevenção e combate tais como uso obrigatório de máscaras, 

suspensão do funcionamento dos estabelecimentos comerciais 
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e prestadores de serviço, com exceção daqueles que exercem 

as atividades essenciais e suspensão das aulas. 

(PERNAMBUCO, 2020) 

O não cumprimento das medidas estabelecidas pelo governo, 

seja federal, seja estadual, importam em afronta aos artigos 

268  e 330 do código penal brasieleiro que dizem respeito a 

infringir determinação do poder público, destinada a impedir 

introdução ou propagação de doença contagiosa, 

e  desobedecer a ordem legal de funcionário público, 

respectivamente. Diante do discutido acima, o presente estudo 

teve por objetivo: verificar se as empresas comerciais do 

município de vitória de Santo Antão, estão cumprindo as 

orientações de medidas protetivas para clientes e 

colaboradores no enfrentamento do covid 19. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 31 de 

Dezembro de 2019, foi comunicada a respeito de casos 

seguidos de pneumonia em Wuhan, uma cidade chinesa 

localizada na província de Hubei. Acontece que os repetidos 

casos de pneumonia era causados por um novo tipo de 

coronavírus que, até então, não havia sido identificada em 

humanos. (OPAS, 2020) 

Em 7 de janeiro do presente ano, 2020, as autoridades 

chinesas afirmaram ter identificado um novo tipo de 

coronavírus. Os coronavírus, de modo geral, estão por toda 

parte e são a segunda causa principal de resfriado comum, 

perdendo apenas para o rinovírus. Porém, apesar de populares, 
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os coronavírus dificilmente provocam doenças mais complexas 

que resfriado comum em humanos. (OPAS, 2020) 

Mundialmente, são conhecidos até hoje, sete tipos de 

coronavírus humanos (HCoVs): o HCoV-229E, o HCoV-OC43, 

o HCoV-NL63, o HCoV-HKU1, o SARS-COV, causador da 

síndrome respiratória aguda grave, o MERS-COV causador da 

síndrome respiratória do Oriente Médio e o, mais recente, novo 

coronavírus, causador da COVID-19,  que foi nomeado 

inicialmente de 2019-nCoV e, em 11 de fevereiro de 2020, 

recebeu o nome de SARS-CoV-2. (OPAS, 2020). 

Além dos impactos causados na saúde da população 

mundial,  a doença causada pelo coronavírus propiciou 

consequências também na atividade econômica mundial. As 

bolsas mundiais sofreram uma queda considerável, de modo 

que em Fevereiro do corrente ano as bolsas apresentaram o 

pior desempenho do mercado desde a crise econômica de 

2008. A bolsa de Xangai apresentou uma queda de - 2,9%. 

(BBC NEWS, 2020) 

A China, berço da propagação do vírus, sofreu forte 

impacto econômico do surto, com cidades sob quarentena e 

empresas fechadas. O país que é conhecido como “fábrica do 

mundo” , ficou paralisado na tentativa de conter a disseminação 

da doença. A venda de carros teve uma queda exponencial de 

92 % nos primeiros meses de pandemia, bem como o 

setor  turístico teve uma baixa de 55,9% em relação ao mesmo 

período do ano anterior. (BBC NEWS, 2020) 

Em razão do surto, vários setores do mercado fecharam, 

demitiram funcionários ou diminuíram o salário dos que 

continuaram empregados, uma vez que os governos de vários 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
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países decidiram que apenas serviços essenciais teriam pleno 

funcionamento. Outras empresas chegaram a decretar falência 

de modo que a economia global ficou abalada (MOURÃO, 

2020).  

A Organização das Nações Unidas (ONU), afirma que a 

economia mundial deve cair 3,2% em 2020, haja vista que a 

pandemia de coronavírus restringiu atividades econômicas, 

causando a pior recessão desde a Grande Depressão (1929 – 

1939). MOURÃO 

Os Estados Unidos da América, enquanto maior potência 

mundial também não ficou isento dos prejuízos causados pelo 

surto de Covid - 19. O relatório World Economic Outlook, April 

2020: The Great Lockdown, publicado pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI), projetou que o PIB dos EUA teria uma 

redução de 5,9% durante 2020, todavia, apenas nos primeiros 

três meses do ano, a queda do PIB foi de 4,8%, isto é, a maior 

queda registrada desde o último trimestre de 2008 (IMF, 2020). 

Segundo o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, 

devido a crise econômica decorrente da pandemia do 

coronavírus, houve demissão de mais de 42 milhões de 

americanos (VEJA, 2020). 

Na Europa, a Alemanha, país com o maior PIB da União 

europeia, registrou aumento de desemprego em 5,8%, o maior 

percentual já constatado desde 1991. Ressalta-se que em 2020 

foi manifestado a maior queda do PIB desde 1949, quando a 

República Alemã foi fundada (IMF, 2020). 

 Outrossim, na França, segundo o INSEE (Institut national 

de la statistique et des études économiques)  no 

primeiro  trimestre de 2020, o PIB teve contração de 5,9%, já no 
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segundo trimestre do corrente ano, a queda do PIB foi de 

13,8%. A contração retromencionada está diretamente 

relacionada com o fechamento de atividades “não essenciais” 

que foi adotada como protocolo de prevenção (INSEE, 2020).   

Entre Fevereiro e Março de 2020, a economia chinesa 

desacelerou em decorrência de o país configurar o epicentro da 

doença. Posteriormente, na Europa, o primeiro e terceiro 

principais parceiros comerciais do Brasil também 

demonstraram queda econômica. (COMEXSTAT, 2020). O 

Governo Federal, em nota produzida pela Secretaria de Política 

Econômica, estabeleceu estimativas de como o surto de Covid-

19 poderia afetar o desempenho da economia brasileira, quais 

sejam, redução das exportações; queda no preço de 

commodities e piora nos termos de troca; interrupção da cadeia 

produtiva de alguns setores; queda nos preços de ativos e piora 

das condições financeiras; e redução no fluxo de pessoas e 

mercadorias (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020). 

Com o aumento exponencial da curva de contaminação, 

as restrições para circulação de pessoas e as medidas de 

isolamento social foram intensificados,desencadeando 

impactos negativos diretos no emprego e na renda 

populacional. As micro e pequenas empresas foram as mais 

afetadas, em decorrência das dificuldades de gerir gastos e 

receitas.  Alimentação fora de casa, turismo e transporte são os 

fatores mais afetados (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020). 

No primeiro trimestre, a taxa de desocupação aumentou 

1,3 pontos, isto é, 12,2% quando comparado ao último 

semestre de 2019. Os desalentados, isto é, as pessoas que 

estão fora da força de trabalho, chegaram a 4,8 milhões de 
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pessoas em todo território nacional, a Bahia configurou o estado 

com maior número, chegando a 778 mil pessoas, ou seja, 

16,3% do total. Desse modo, o percentual de pessoas 

desalentadas relatadas no primeiro trimestre do presente ano 

foi de 4,3%, a mais que o quarto trimestre do ano anterior. 

Importa salientar também que a criação de novas vagas de 

emprego, no período de Janeiro a Março de 2020, teve uma 

queda de 2,3 milhões. e quando comparado ao período de 

Outubro a Dezembro de 2019, a criação de novas vagas de 

emprego reduziu em 1,8 milhão. Conta-se, ainda que  a 

população que está fora do mercado de trabalho soma  67,3 

milhões de pessoas (BRASIL, 2020). 

Assim como no mundo todo, os governos estaduais e 

municipais adotaram medidas de contenção de contágio que 

atingiram incisivamente o comércio de bens, serviços e turismo, 

em decorrência do fechamento de todos os serviços não 

essenciais, tais quais shoppings, bares e todo o varejo, sendo 

apenas permitido o funcionamento de estabelecimentos que 

comercializam alimentos, medicamentos, material de higiene e 

itens ligados à segurança da população em relação à saúde. 

Em Pernambuco cerca de 60% dos estabelecimentos 

comerciais foram fechados. (FECOMÉRCIO, 2020) 

Em tal caso, a   Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (CNC) estimou que  durante o 

período de Março de 2020 ao início de Maio do mesmo ano, 

houve uma redução no faturamento de R$ 4,24 bilhões. Com 

relação ao turismo, a queda estimada pelo CNC foi de  R$ 1,74 

bilhões (CNC, 2020). A redução de valores tão altos interferem 
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diretamente na dinâmica do mercado formal, aumentando o 

desemprego.  

Diante do cenário global, a OMS declarou, em 11 de 

Março, a Covid-19 como pandemia, e em 19 de março instituiu 

as medidas essenciais para a prevenção e enfrentamento a 

serem adotadas e orientações provisórias para o uso racional 

de equipamentos de proteção individual -EPI - para doença 

coronavírus. (WHO,2020) 

As recomendações incluem devida higienização das 

mãos com água e sabão sempre que possível, bem como uso 

de álcool em gel 70%,  nas situações em que o acesso à água 

e ao sabão não for acessível. Há também orientações para 

evitar levar as mãos aos olhos, boca e nariz, como também 

proteger as pessoas ao redor ao tossir ou espirrar, usando o 

cotovelo flexionado ou lenço descartável. Outrossim, 

recomenda ainda a OMS o distanciamento social de, no 

mínimo, 1 metro, a fim de que aglomerações sejam dissipadas. 

Por fim, orienta a utilização de máscara em caso de gripe ou 

infecção causada pelo coronavírus (WHO,2020). 

À vista disso, em 3 de Fevereiro de 2020, o Ministério da 

Saúde publicou a Portaria nº 188, que declara Emergência em 

Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-

nCoV) (BRASIL, 2020). A portaria foi publicada com a finalidade 

de proporcionar agilidade para que medidas administrativas 

sejam tomadas a fim de que o Estado se prepare para o 

enfrentamento e combate da pandemia (OLIVEIRA; LUCAS; 

IQUIAPAZA, 2020). 
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Em 02 de Julho de 2020, foi promulgada a Lei 14.019 

que regulamenta a obrigatoriedade do uso de máscaras de 

proteção individual, e sobre a disponibilização de produtos 

saneantes aos usuários durante a vigência das medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente da pandemia da Covid-19. (BRASIL, 

2020). 

Na seara estadual, foi publicado, em 31 de Maio de 2020, 

no Diário Oficial de Pernambuco, o Decreto nº 49055 que 

sistematizou as regras relativas às medidas temporárias para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus, conforme 

previsto na Lei Federal nº 13.979 (PERNAMBUCO, 2020).  

Todavia, em 13 de junho de 2020 foi publicado o decreto 

nº 49.093 que alterou as medidas de restrições relacionadas ao 

comércio e serviços não essenciais. Desse modo, desde 15 de 

Junho do ano vigente, o comércio varejista e outros setores 

tiveram funcionamento liberado (PERNAMBUCO, 2020). 

Por fim, a Portaria Conjunta SES/SDEC nº 39 de 07 de 

outubro de 2020, dispõe sobre o funcionamento para o 

segmento do varejo e as recomendações para a aplicação de 

medidas preventivas devido ao COVID-19. Os incisos do Artigo 

2º da portaria estabelecem determinações para o devido 

funcionamento do comércio varejista e dos serviços não 

essenciais. Tais recomendações dizem respeito, por exemplo, 

ao uso de  máscara dentro do estabelecimento por funcionários, 

colaboradores e clientes; utilização intensiva dos meios de 

comunicação disponíveis para informar aos clientes sobre as 
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medidas adotadas de higiene e precaução, entre outros. 

(PERNAMBUCO, 2020) 

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo de natureza exploratória com 

abordagem quantitativa, desenvolvido no município de Vitória 

de Santo Antão-PE. 

A pesquisa exploratória tem como finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses para 

estudos seguintes (SILVA; TEIXEIRA; PINTO, 2019). 

Visa proporcionar familiaridade com o problema tentando  

torná‐lo explícito. Envolve levantamento bibliográfico; 

entrevistas, análise de exemplos que estimulem a 

compreensão. (TABOSA; PINTO; LOUREIRO, 2016) 

Os autores acima citados, destacam que a pesquisa 

quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que 

significa traduzir em números opiniões e informações para 

classificá‐los e analisá‐los.  

Utilizou-se a pesquisa de bibliografias para fazer o 

levantamento de informações pre-existentes sobre o tema em 

discussão, conforme aconselha Treinta, et al., (2014) pois, toda 

pesquisa requer consultas a estudos feitos anteriormente a 

respeito do problema a ser pesquisado.  

Conforme destacado a priori, este estudo foi realizado 

com o intuito de se observar  o cumprimento das normas de 

proteção contra o covid 19, por parte dos estabelecimentos 
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comerciais  do município de Vitória de Santo Antão, para isso, 

foram selecionados lugares característicos para a coleta de 

dados, lugares prestadores de diferentes serviços. 

Os locais escolhido para a realização das observações 

foram visitado pelos pesquisadores em diferentes períodos e 

estipulou-se os dias e horários mais convenientes para 

realização das observações, sendo selecionados segunda 

feira, sexta feira, sábado e domingo, das 5:30 h às 07:00h/ 

11:00 as 13:00/ 16:00 as 18:00, como melhores dias e horarios.  

A coleta de dados ocorreu por meio de observação, as 

questões éticas foram consideradas para a realização deste 

estudo de observação no espaço de rua. 

 Buscando-se parâmetros para a criação de uma 

metodologia própria e efetiva para a observação. Os aspectos 

descritos a seguir compõem os parâmetros utilizados e as 

estratégias metodológicas experimentadas neste processo. 

Os pesquisadores testaram diversas possibilidades de 

distanciamento, com o objetivo de estabelecer uma distância-

padrão que viabilizasse a coleta de dados da melhor forma 

possível (fatores como visibilidade e possibilidade de 

movimentação).  

A distância maior do que trinta metros possibilitava a 

perda de detalhes dos comportamentos e o risco de inferência 

nos registros, fator prejudicial para o registro da observação. 

Assim, um distanciamento médio de dez a trinta metros entre 

observador e estabelecimento. 

O registro dos dados também foi uma preocupação neste 

estudo, pois era necessário que o instrumento utilizado fosse o 
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mais discreto possível, e de fácil aplicação, considerando-se a 

dinâmica do espaço da rua.  

Optou-se pelo registro cursivo, realizado com caneta e 

um roteiro de observação, distinguindo cada grupo de individuo 

separado por faixa etária de idade. 

Os registros de todas as observações realizadas foram 

lidos pelo grupo de pesquisadores e elegeu-se o modelo 

quantitativo-interpretativo (Biasoli-Alves, 1988) como o mais 

adequado para sua análise. Neste modelo, estruturado para 

analisar dados de observação. (TEODORO, 2018) 

Ainda segundo Teodoro, (2018) o estudo Interpretativo 

pode ser compreendido como um método que fornece uma 

direção metodológica aos pesquisadores das Ciências 

Aplicadas, para conduzir a elaboração de questões de pesquisa 

voltadas para aspectos práticos dessas áreas de conhecimento, 

bem como, a entrada no campo de maneira lógica, sistemática 

e justificada, e a criação de uma análise de dados de modo que 

o engajamento do pesquisador com os dados torne possível 

uma interpretação do contexto estudado para além do óbvio 

seguem-se os seguintes passos: 

a- Investigação: momento no qual investiga-se cada 

comportamento observado, este procedimento permite um 

agrupamento inicial dos dados. Nesta etapa, objetiva-se 

compreender o significado e a importância do dado 

coletado para os objetivos do estudo, além de analisar a 

relevância e a adequação do instrumento utilizado, frente 

aos resultados obtidos. 
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b- Categorização: momento no qual, através de um estudo 

minucioso de cada comportamento, criam-se 

agrupamentos válidos dos dados. 

Após o procedimento inicial de análise, foi estruturado 

um index de registro para que os dados coletados de forma 

cursiva pudessem ser transformados, posteriormente, em um 

arquivo on-line para facilitar o acesso as informações. A seguir, 

estão apresentados em gráficos os resultados coletados neste 

estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na figura 1 são apresentados, em dados estatísticos 

percentuais o número de estabelecimentos por cada tipo de 

serviço prestado. Quais sejam, lojas de eletrônicos 

correspondem a 8%, restaurantes correspondem a 16%, 

mercados correspondem a 7%, lojas de roupa correspondem a 

38%, bares correspondem a 10%, lanchonetes correspondem a 

9%, bancos correspondem a 5% e, por fim, farmácias somam 

7% do total de estabelecimentos analisados.  
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FIGURA 1- Índice de estabelecimentos por tipo de serviço prestado. 

 
 

Fonte: Produzido pelos autores, (2020). 

 

Nota-se na figura 2 que, dentre os estabelecimentos 

observados, das 8 lojas de eletrônicos, 6 fornecem álcool 70%, 

porém apenas 2 oferecem orientação para o uso de ácool. 

Observou-se ainda que nenhuma loja de eletrônicos possui pia 

para higiene das mãos, orientação para higiene das mãos , 

também foi observado que nenhuma das lojas afere a 

temperatura dos clientes, delimitam o distanciamento entre 

cada cliente nas filas, nem estabelecem número máximo de 

clientes no estabelecimento. 

Dentre o 16 restaurantes observados, apenas 6 

oferecem álcool 70%, em contrapartida, nenhum dos 

restaurantes fornece orientação para uso do álcool. Apenas 1 

dos restaurantes oferece pia, porém não foi observado 

orientação para higiene das mãos, bem como nenhum deles 

afere a temperatura dos clientes. 6 restaurantes delimitam o 
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espaço entre os clientes na fila, mas nenhum deles estabelece 

número máximo de clientes no estabelecimento. 

Dos 7 mercados objetos dessa pesquisa, 4 fornecem 

álcool 70%, dentre esses, apenas 1 oferece orientação para o 

uso do álcool. Nenhum dos mercados fornece pia ou orientação 

para higiene das mãos. Apenas 1 mercado afere a temperatuta 

dos clientes, e 2 delimitam distância entre os clientes na fila, 

observou-se ainda que nenhum dos mercados estabelece 

número máximo de clientes no estabelecimento. 

Foram observadas 38 lojas de roupa, dentre as quais 19 

fornecem álcool 70%, em contrapartida, nenhuma das lojas 

oferece orientação para uso do álcool, pias, ou orientações para 

higiene das mãos. Nenhuma das lojas afere temperatura dos 

clientes. Apenas 1 loja delimita espaço entre as pessoas na fila 

e 11 das 38 observadas, estabelecem número máximo de 

pessoas dentro do estabelecimento. 

Dentre os 10 bares observados, apenas 4 oferecem 

álcool 70%, porém nenhum deles fornece orientação para o uso 

adequado do álcool, nenhum bar oferece pia ou orientação para 

higiene das mãos. Também não foi constatado nenhum bar que 

afere temperatura dos clientes, nenhum bar delimita espaço 

entre o clientes nas fila e nenhum bar obeservado também 

estabelece número máximo de clientes no local. 

Das 9 lanchonetes observadas nessa pesquisa, 7 

fornecem álcool 70%, mas nenhuma oferece orientação de 

como usar o álcool,  nenhuma lanchonete oferece pia ou 

orientação para devida higiene das mãos, também nenhuma 

lanchonete afere temperatura dos clientes e apenas 1 delimita 

espaço entre os clientes na fila, porém, nenhuma lanchonete 
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determina número máximo de clientes dentro do 

estabelecimento. 

Foram observados 5 bancos, dos quais apenas 1 fornece 

álcool 70%, porém nenhum oferece orientação para o uso do 

álcool. Dos 5 bancos, 0 oferecem pias, orientações de higiene 

das mãos ou aferem temperatura. Nenhum banco delimita 

espaço entre os clientes nas filas, bem como nenhum banco 

estabelece limite máximo de pessoas dentro dos 

estabelecimentos. 

Por fim, dentre as 7 farmácias observadas, apenas 3 

oferecem álcool 70%. Todavia, nenhuma farmácia observada 

fornece orientação para uso so álcool, bem como nenhuma 

farmácia oferece pia, ou orientações para higiene das mãos. 

Nenhuma farmácia afere temperatura dos clientes, nem delimita 

espaço entre as pessoas na fila, ou estabelece limite máximo 

de clientes no estabelecimento. 
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Figura 2. Índice de Estabelecimentos que fornecem álcool 70% para uso do 

público, orientação para uso do álcool 70%, pia para higiene das mãos (se 

for o caso), orientação sobre como higienizar as mãos, afere a temperatura 

dos clientes, delimita limite de espaço entre cada cliente nas filas e 

estabelece limites de cliente no estabelecimento. 

 
Fonte: Produzido pelos autores, (2020). 

 

A figura 3 mostra o índice de estabelecimentos que 

oferece orientação visual a fim de manter o distanciemanto. 

Desse modo, dentre as 8 lojas de eletrônicos que foram 

obeservadas, 3 fornecem adesivos no chão que indicam a 

distância a ser observada por cada pessoa, porém apenas 1 

dispõe de faixas que delimitam o espaço e apenas 1 também 

oferece barreira física que impede a proximação.  

Nos restaurantes,  dos 7 que foram observados, 5 tem 

adesivos no chão, 1 fornece faixas que promovem o 

distanciamento, porém nenhum oferece barreira física. 

Das 38 lojas de roupas que foram observadas, apenas 

duas possuem adesivos que delimitam o espaço de cada 
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cliente, 1 loja disponibiliza faixa para manter o distanciamento 

e 4 lojas dispõem de barreiras físicas que evitam o contato entre 

funcionário e cliente. 

Dentre os 7 mercados observados nessa pesquisa, 

apenas 1 oferece adesivos que delimitam o espaço entre os 

clientes, nenhum mercado observado dispõe de faixas ou 

barreiras físicas. 

Nenhum dos bares oferecem adesivos, faixas ou 

barreiras físicas. Em contrapartida, 1 das 9 lanchonetes tem 

adesivo no chão que indicam o distanciamento e 1 apresenta 

barreira física, porém nenhuma lanchonete apresentou faixas 

delimitando espaço entre as pessoas.  

Dos 5 bancos observados, 2 possuem adesivos no chão 

delimitando o espaço de cada cliente, prém nenhum dos bancos 

fornecem faixas ou barreiras físicas que evitam aproximação 

entre funcionários e clientes. Por fim, das 7 farmácias 

observadas, 1 oferece adesivos no chão e 1 oferecia faixas 

delimitando o espaço de cada cliente, não foi observada 

nenhuma farmácia que dispunha de barreira física. 
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FIGURA 3. Índice de Estabelecimentos que, fornece orientação visual em 

manter distanciamento: adesivos no chão delimitando o espaço de cada 

pessoa, faixas delimitado o espaço de cada pessoa, barreira física para 

evitar aproximação entre atendente e cliente. 

 

 
Fonte: Produzido pelos autores, (2020). 

 

A figura 4 diz respeito aos equipamentos de proteção 

utilizados pelos funcionários de cada estabelecimento 

observado. Dessa maneira, foi possível constatar que, em todas 

as categorias de estabelecimentos analisadas, nenhum 

funcionários faz uso de luvas.  

Quanto ao uso máscaras, em 13 dos 16 restaurantes os 

funcionários utilizavam. Dos 7 mercados, em 6 os funcionários 

faziam uso da máscara. Nas lojas de roupas, em 29 lojas os 

funcionários usavam máscara. De 10 bares obeservados, 

apenas em 3 foi possível observar o uso de máscra pelos 
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funcionários. Em 9 lanchonetes observadas, funcionários 

utilizavam máscara em 8 delas. Em todos os 5 bancos 

analisados foi observado o uso de mácaras, bem como em 

todas as 7 farmácias. Finalmente, dentre as lojas de eletrônicos, 

em 5 foi verificada a utilização de máscaras pelo quadro de 

funcionáros.  

Por fim, no tocante ao uso de álcool 70% entre o 

atendimento de cada cliente, tal prática só foi observada em 1 

lanchonete. 

 
FIGURA 4. Equipamentos de proteção usados por funcionários dos 

estabelecimentos: 

 
Fonte: Produzido pelos autores, (2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

   Com base na verificação realizada é possível concluir 

que, dentre todos os estabelecimentos, 50% deles oferecem 

álcool 70%, porém apenas 3% fornecem orientação para o uso 

adequado do álcool. Observou-se também que apenas 1% do 

estabelecimentos oferece pia para higiene das mãos, mas 
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nenhum dos estabelecimentos faz orientações relacionadas à 

higiene das mãos.  

  Através dessa pesquisa tabém foi possível observar que 

1% dos estabelecimentos aferiu a temperatura dos clientes, 

10% deles delimitavam espaço entre os clientes na fila e 

apenas 11% dos estabelecimentos limitavam a quantidade 

máxima de pessoas dentro das lojas. Conforme mostra a figura 

3, 15% dos estabelecimentos observados dispunham de 

adesivos informativos no chão que delimitavam o espaço entre 

cada cliente, apenas 4% dos estabelecimentos fazem usso de 

faixas de distanciamentoe e 6% fornecem barreiras físicas que 

evitam contato entre funcionários e clientes. Por fim, na figura 

4, observou-se que em 76% dos estabelecimentos 

obeservados, os funcionários fazem o uso devido da máscara, 

em contrapartida, em nenhum dos estabeleciemtos foi 

constatado o uso de luvas pelos funcionários e em apenas 1% 

das lojas foi observado o uso de alcoll 70% entre os um cliente 

e outro.  

  Os resultados observados revelam o descaso com a 

problemática enfrentada. Fato que pode ser explicado em razão 

da fiscalização que é realizada de forma escassa pelo órgãos 

competentes para tal, bem como pelo pouco-caso apresentado 

por alguns representantes públicos que ignoram o alto número 

de infectados, internações e mortos causados pelo surto da 

Covid-19.  

  É importante salientar que novos estudos são 

necessários, uma vez que, foram encontradas dificuldades no 

que diz respeito a confiabilidade dos materiais encontrados 

acerca do tema. Destaca-se também, a crise social, econômica, 
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política que é vivenciada hodiernamente nesse cenário 

pandêmico, de modo que apenas serão encontradas soluções 

a partir do desenvolvimento de novos estudos científicos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Estatísticas do Setor Externo. 
2020. Disponível em: 
https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/docs_estatisticassetorext
erno/Nota%20para%20a%20imprensa%20 
-%20Estat%C3%ADsticas%20Setor%20Externo.pdf. Acesso em: 25 
out. 2020. 
CARVALHO, Sérgio Garófalo de; SANTOS, Andreia Beatriz Silva 
dos; SANTOS, Ivete Maria. A pandemia no cárcere: intervenções no 
superisolamento. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 25, n. 
9, p. 3493-3502,  set.  2020.   Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232020000903493&lng=pt&nrm=iso. Acesso em:  28  out.  2020. 
COMEX STAT. Brasil: informações gerais. Disponível em: 
http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis. Acesso em: 4 nov. 2020. 
FECOMÉRCIO. Impactos do novo Coronavírus (Covid-19) em 
Pernambuco. Disponível em:  http://fecomercio-
pe.com.br/site/impactos-do-novo-coronavirus-covid-19-em-
pernambuco/ acesso em 04 out. 2020. 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES 
ÉCONOMIQUES. In Q2 2020, GDP shrank by 13.8%. Disponível 
em: https://www.insee.fr/en/statistiques/4639759#consulter.  acesso 
em 20 out. 2020. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSCA. 
Pesquisa pulso-empresa. institucional. Recuperado de 
https://covid19.ibge.gov.br/pulso-empresa/ 
INTERNATIONAL MONETARY FUND. World Economic Outlook, 
April 2020: The Great Lockdown. Disponível em: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-
april-2020#Introduction. Acesso em 17 out. 2020. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020000903493&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020000903493&lng=pt&nrm=iso
http://fecomercio-pe.com.br/site/impactos-do-novo-coronavirus-covid-19-em-pernambuco/
http://fecomercio-pe.com.br/site/impactos-do-novo-coronavirus-covid-19-em-pernambuco/
http://fecomercio-pe.com.br/site/impactos-do-novo-coronavirus-covid-19-em-pernambuco/


O CUMPRIMENTO/ NÃO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
AO CORONAVÍRUS POR ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NO 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. 

259 
 

INTERNATIONAL MONETARY FUND. World Economic Outlook, 
October 2020: A Long and Difficult Ascent. Out. 2020. Disponível 
em: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-
economic-outlook-october-2020. Acesso em: 28 out. 2020. 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Ministério da Economia avalia 
impacto econômico do coronavírus. 2020. Disponível em: 
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-
publica/2020/03/ministerio-da-economia-avalia-impacto-economico-
do-coronavirus-no-brasil. Acesso em: 18 mai. 2020. 
MOURÃO,Tiago de Lima. Os impactos da pandemia de Covid-19 
na economia mundial. 2020. Disponível em: 
https://administradores.com.br/artigos/os-impactos-da-pandemia-de-
covid-19-na-economia-mundial. Acesso em: 28 out. 2020. 
OLIVEIRA, Adriana Cristina de; LUCAS, Thabata Coaglio; 
IQUIAPAZA, Robert Aldo. O que a pandemia da Covid-19 tem nos 
ensinado sobre adoção de medidas de precaução?. Texto & 
Contexto-Enfermagem, v. 29, 2020. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
07072020000100201&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 28 out. 
2020. 
OPAS. Folha informativa COVID-19 - Escritório da OPAS e da 
OMS no Brasil. Disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19. 
Acesso em: 25 out. 2020. 
PERNAMBUCO. Decreto nº 49.055, de 06 de Fevereiro de 2020. 
Sistematiza as regras relativas às medidas temporárias para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus, conforme previsto na 
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Recife: Governo 
Estadual, [2020]. Disponível em: 
https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?tiponorma=6&numero=4905
5&complemento=0&ano=2020&tipo=&url=. Acesso em: 28 out. 
2020. 
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS. Pequenos negócios em número. 2020. Disponível 
em: 
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequeno

https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD


O CUMPRIMENTO/ NÃO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
AO CORONAVÍRUS POR ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NO 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. 

260 
 

s-negocios-em-
numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD. 
Acesso em: 28 out. 2020. 
TESINI, Brenda. Síndrome respiratória aguda grave (Covid-19, 
MERS e SARS). MSD, out. 2020. Disponível em: 
https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/doenças-
infecciosas/v%C3%ADrus-respiratórios/coronav%C3%ADrus-e-
s%C3%ADndromes-respiratórias-agudas-covid-19,-mers-e-sars. 
Acesso em: 28 out. 2020. 
VEJA. Covid-19: EUA têm 42 milhões de desempregados desde o 
início da crise. 4 jun. 2020. Disponível em: 
https://veja.abril.com.br/mundo/covid-19-eua-tem-mais-de-42-
milhoes-de-
desempregados/#:~:text=Desde%20o%20final%20de%20mar%C3%
A7o,24%20e%2030%20de%20maio.S. Acesso em: 30 set. 2020. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Dashboard of the 
Coronavirus disease (COVID-19) outbreak situation.2020. 
Disponível em: https://covid19.who.int/. Acesso em: 28 out. 2020. 

 

 

 

https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/doen%C3%A7as-infecciosas/v%C3%ADrus-respirat%C3%B3rios/coronav%C3%ADrus-e-s%C3%ADndromes-respirat%C3%B3rias-agudas-covid-19,-mers-e-sars
https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/doen%C3%A7as-infecciosas/v%C3%ADrus-respirat%C3%B3rios/coronav%C3%ADrus-e-s%C3%ADndromes-respirat%C3%B3rias-agudas-covid-19,-mers-e-sars
https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/doen%C3%A7as-infecciosas/v%C3%ADrus-respirat%C3%B3rios/coronav%C3%ADrus-e-s%C3%ADndromes-respirat%C3%B3rias-agudas-covid-19,-mers-e-sars
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RESUMO: Esse trabalho objetivou analisar o uso irracional de 
medicamentos em tempos de pandemia. Método: Foi realizado 
uma pesquisa nos meses de junho e julho de 2020, afim de 
utilizar o método de revisão bibliográfica. Utilizou-se como fonte 
de pesquisas baseadas em artigos científicos, revistas e 
cartilhas publicados no período de 2010 a 2020. Os estudos 
científicos foram pesquisados nas bases de dados: Biblioteca 
virtual da Saúde (BVS). Utilizando – se os seguintes 
descritores: Coronavirus, medicamentos sem prescrição e 
Pandemias. Dessa forma, foram encontradas seis referências 
em português e uma em inglês. Resultados: Foram analisados, 
sete artigos Científicos e uma cartilha que contribuíram para o 
desenvolvimento desse trabalho. Foram encontrados números 
alarmantes relacionados à automedicação.  A vitamina C (ácido 
ascórbico) foi responsável pelo aumento de venda de 180 % em 
todo o Brasil entre janeiro e março deste ano. Outros 
medicamentos também se classificam nessa mesma categoria 
e que não precisam de receitas médicas. O paracetamol obteve 
uma alta procura de 80% e a vitamina C a 35%. Portanto, o que 
torna esses números altos, são as falsas notícias em que 
medicamento A ou B, poderá ter efeito para o COVID - 19. 

mailto:antonietaalves73@gmail.com
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Conclusão: Pode-se concluir que são necessários estudos 
aprofundados sobre o uso de medicamentos para o COVID - 
19. 
Palavras-chave: Coronavirus, medicamentos sem prescrição, 

Pandemias. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso racional de medicamentos deveria ser levado em 

conta a obrigatoriedade da prescrição medica em locais como 

Farmácias, Unidade de Saúde, Upas, Hospitais, Clínicas, 

Drogarias e outros espaços da Rede de Atenção à Saúde, uma 

vez que os medicamentos devem ser solicitados para a 

população com a sua devida dose certa e o período 

determinado para o tratamento através de um profissional de 

Saúde habilitado. Dessa forma, utilizando o fármaco correto, 

evitaria qualquer possibilidade de alergia ou outro problema 

ocasionado pelo mesmo, trazendo assim menos risco para si e 

para a comunidade. A promoção do uso racional se tornou um 

papel importante na Política Nacional de Medicamentos do 

Brasil (BRASIL,1998), pois é uma ação que envolve um 

comprometimento com vários atores dentro e fora do setor da 

Saúde (BRASIL, 2015). 

No decorrer dos últimos anos a profissão farmacêutica 

vem se destacando, e com isso vem trazendo várias 

reponsabilidades cada vez maiores. Tornando o farmacêutico o 

último profissional da saúde capacitado a ter uma relação direta 

e continua com o paciente, passando assim a ter um papel 

fundamental na sua qualidade de vida e restauração da saúde. 

Dessa forma, se torna indispensável, a participação desse 
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profissional a equipe de saúde multidisciplinar, aonde o 

paciente é o foco. (FERREIRA e JUNIOR 2018). 

Por Conseguinte, com o aparecimento de uma pandemia 

que surgiu na China no final do ano de 2019 e com isso, a 

pandemia é entendida como uma disseminação mundial de 

uma doença. Dessa forma, no dia 23 de janeiro de 2020 a 

Organização Mundial da Saúde decretou estado de emergência 

Internacional, em virtude da detectação do Covid – 19 que é 

causada pela síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (AR – COV 

– 2. Portanto, o Coronavírus é entendido como uma doença 

letal e veloz que pode levar a óbito (LARSON, 2020). 

Atualmente, estamos presenciando um alto problema no 

Brasil e no mundo quanto a automedicação. Pois, com a 

pandemia e o conflito de informações sem contar com a 

geração de fake news e o consumo de determinados 

medicamentos de forma direta e indireta, associados a 

pandemia pode ter um aumento exponencial. Através desse 

processo, identificamos um aumento subsequente de 

automedicação, e isso pode ter gerado devido as falsas notícias 

em que medicamento A ou B, poderá ter efeito preventivo para 

o COVID -19, o que não é algo efetivo e seguro, mas que pode 

apresentar um fator de risco para a Saúde da população. A 

mesma, muitas vezes, vista como uma solução para o alivio 

imediato de alguns sintomas pode trazer consequências mais 

graves ao paciente (BRASIL, 2015). 

Segundo FERREIRA e JUNIOR (2018), o uso irracional 

de medicamentos é quando o paciente se automedica por 

indicação de terceiros, que não são profissionais da saúde 

capacitados ou por que confiar em si mesmo na busca de um 

fármaco que pode aliviar sintomas, sem ter uma orientação do 
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farmacêutico. Podendo assim, correr risco de quaisquer 

reações adversas e agravar ainda, mas o quadro clínico. 

O presente estudo, tem como objetivo analisar os riscos 

inerentes à automedicação em tempos de pandemia do Covid 

– 19, buscando promover o uso racional e contribuir com 

informações relevantes para a redução de custos ocasionados 

pelo uso irracional de fármacos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema, Um 

Estudo Sobre a Automedicação em Tempos de Pandemia: Uma 

revisão da literatura no período de junho a julho de 2020. 

Foram utilizados, como instrumentos de trabalho: fonte 

de pesquisas baseadas em artigos científicos, revistas e 

cartilhas publicados no período de 2015 a 2020. Dessa forma, 

foram publicadas sete referências em português e uma em 

inglês. Os estudos científicos foram pesquisados na base de 

dados: Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). Utilizando-se os 

seguintes descritores: Infecções por Coronavírus, pandemias e 

Medicamentos sem prescrição.  

A busca dos artigos científicos foi realizada pelo acesso 

online e todos os recursos utilizados atenderam aos critérios de 

inclusão desta revisão, podendo assim, ter todas as referências 

em conformidade com o tema proposto. Após a seleção, 08 

estudos compuseram a amostra final, os quais foram essenciais 

para análise e discussão dos resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os artigos e a cartilha selecionada foram codificados de 

A1 a A8 em ordem crescente do ano de publicação. Na tabela, 

são detalhados conforme ano de publicação, autor e título. 

Tabela 1. Caracterização dos artigos, conforme ano de 

publicação, autor e título. 

 

Código Ano Autor Título 

A1 2015 BRASIL. Cartilha para a 

promoção do 

uso racional de 

medicamentos. 

A2 2015 MESSIAS, 

Márcia 

Cristina 

Fernandes. 

Atenção 

Farmacêutica 

no uso racional 

de 

medicamentos. 

A3 2016 ARRAIS, P. 

S. D. et al. 

Prevalência da 

automedicação 

no Brasil e 

fatores 

associados. 

A4 2016 GALVAN, 

Micheli Rita. 

Et al. 

Automedicação 

entre 

profissionais de 

saúde. 

A5 2016 VERNIZI, 

Marcela 

Duarte, 

SILVA, 

A prática de 

automedicação 

em adultos e 

idosos: uma 
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Lisiane 

Lange. 

revisão de 

literatura. 

A6 2018 FERREIRA, 

Rogério 

Lobo, 

JÚNIOR, 

André 

Tomaz 

Terra. 

Estudo sobre a 

automedicação, 

o uso irracional 

de 

medicamentos 

e o papel do 

farmacêutico na 

sua prevenção. 

A7 2020 LIMA, 

C.R.M. et al. 

Emergência de 

saúde pública 

global por 

pandemia de 

COVID – 19. 

A8 2020 LARSON, 

Heidi J. 

Blocking 

information on 

COVID – 19 

can fuel the 

spreado of 

misinformation. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Em relação aos anos de publicação dos artigos, 90% dos 

artigos foram publicados no ano de 2015, 2016 e 2020 e 10% 

no ano de 2018. Com relação aos procedimentos 

metodológicos, os artigos variaram entre estudo de revisão 

literária e quantitativo. Sendo que 90% é de revisão literária. 

Segundo, VERNIZI e SILVA (2016), A pratica 

inadequada de automedicação, contribui para o uso incorreto 

de fármacos, que pode gerar várias consequências em 

múltiplos fatores, dentre essas são: alergias, náuseas, dor de 
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cabeça, entre outras. A dificuldade de acesso a determinados 

serviços de saúde, como também, a crença nos benefícios do 

tratamento, prevenção de doenças e a necessidade de aliviar 

sintomas, contribuem para que a população opte a se 

automedicar. 

Sabemos que tomar decisões sobre a própria saúde é 

um direito cidadã assegurada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 2015), e inclui consequentemente o uso 

consciente de medicamentos. Tomar fármacos por conta 

própria, porém, deve ser uma prática responsável listada sobre 

uma orientação e educação, para que o indivíduo conheça o 

próprio organismo e faça escolha de forma eficaz e segura, para 

isso é importante ter em mente que todos os medicamentos 

disponível em farmácias, especialmente aqueles tarjados em 

vermelho e preto, não devem ser utilizados sem a orientação de 

um profissional habilitado. 

De acordo com os resultados encontrados, foi verificado 

que a causa mas comum para que aconteça a automedicação 

seria; queixas agudas, estresse no trabalho, carga horaria de 

trabalho excessiva, falta de um atendimento médico de 

qualidade, facilidade de acesso a medicamentos, ou até mesmo 

indicação por terceiros, e isso pode ter ocasionado devido as 

falsas notícias que as pessoas apontam a determinados 

medicamentos. Portanto, essas ações podem ter ajudado, para 

que tenha aumentado ainda mais o uso incorreto de fármacos 

no decorrer dos anos. 

Segundo MESSIAS (2015, p.08), “De todos os 

medicamentos, cerca de 50% são prescritos e dispensados de 

forma incorreta. A falta de implementação de políticas básicas 

para promover o uso racional de medicamentos e o uso 

abusivo, insuficiente ou impróprio desse produto acabam 
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lesionando a população e desencadeando desperdício do 

recurso público”. Ou seja, a quantidade de medicamentos 

utilizados de forma incorreta se tornou um problema sério, pois 

é difícil poder controlar esses repasses de fármacos para a 

população para que sejam utilizados de forma correta, sem 

nenhum risco a saúde. 

De acordo, com ICTQ (Instituto de pesquisa e pós-

graduação) no ano de 2018, realizaram uma pesquisa na qual 

os medicamentos mais comuns na praticidade da 

automedicação seria: o analgésico (48%), anti – inflamatório 

(31%), relaxante musculares (26%), antitérmico (19%), 

descongestionante nasais (15%), expectorante (13%), 

antiácido (10%), e o antibiótico (10%). Dessa forma, a reações 

mais adversas desses fármacos são. 

 

Quadro – 1: As reações adversas dos medicamentos 

mais comuns na automedicação no ano de 2018. 

Classificação Medicamentos, 

mas comuns 

Reações adversas 

1 – Analgésicos 

e Antitérmicos 

Dipirona, 

paracetamol 

Náuseas, Vômitos, 

dores abdominais, 

lesões hepáticas e 

problemas 

hematológicos. 

2 – Anti-

inflamatórios  

Ácido 

Acetilsalicílico, 

Ibuprofeno, 

Nimesulida e 

Diclofenaco (entre 

outros). 

Problemas 

gastrointestinais, 

renais e 

cardiovasculares. 
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3 – Relaxante 

Musculares 

Ciclobenzaprina, 

Carisoprodol e 

Orfenadrina 

Alterações 

neurológicas como: 

confusão mental, 

secura da boca, 

alterações visuais e 

anormalidade do 

batimento cardíaco. 

4 - Expectorante Acetilcisteína, 

Cloridrato de 

Ambroxol, Iodeto 

de Potássio (entre 

outros). 

Cefaleia, náuseas, 

vômito, diarreia, 

estomatite, refluxo, 

exantema, 

sonolência e 

erupções cutâneas. 

Fonte:  Instituto de pesquisa e pós-graduação (ICTQ) 2018. 

Os principais medicamentos utilizados como anti-

inflamatório e aqueles que são utilizados como analgésico, que 

seria usado para o alivio de dor e febre, podem ocasionar sérios 

efeitos colaterais.  Dessa forma, como qualquer outro 

medicamento, no entanto, deve – se atentar aos efeitos que são 

inerentes, como: febre alta, dores musculares, dor nos olhos, 

mal – estar, falta de apetite, dor de cabeça e a utilização da 

automedicação pode ocasionar ainda manchas vermelhas pelo 

corpo, que posteriormente pode ser confundida com uma gripe 

forte, dificultado – assim o diagnóstico correto. (BRASIL 2015) 

Segundo o Conselho Federal de Farmácia (2020), devido 

a pandemia do COVID – 19, houve um aumento excessivo de 

vitamina C sendo vendida, pois chegou a ter uma procura de 

180% em todo o Brasil entre janeiro e março deste ano. Além 

disso, outros produtos também estão classificados nessas 

categorias, que não necessita obrigatoriamente de receitas 

médicas. Dessa forma, houve uma alta demanda também na 
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venda de paracetamol, podendo chegar a 80% e vitamina C a 

35%. A utilização de vitamina frequente também podem chegar 

a causar problemas sérios, segundo o Ministério da Saúde. Pois 

além, de serem desnecessária na maior parte das vezes que 

são utilizadas. Portanto, a vitamina C tem dosagem letal.  

De acordo com o Conselho Federal de Farmácia (2020), 

houve um aumento significativo nas vendas de alguns 

medicamentos referentes a COVID – 19, nos três primeiros 

meses desse ano, e foi quando os casos da doença 

aumentaram drasticamente. A quantidade de fármaco que 

foram vendidos, fazendo uma relação com o mesmo período do 

ano passado, elevou bastante. 

 

Quadro 2: Uma relação, nas vendas de Fármacos entre os 

anos de 2019 e 2020. 

 

Medicamento Jan a Mar\ 

2019 

Jan a Mar\ 

2020 

% 

Hidroxicloroquina 

sulfato 

231.546 388.829 67,93% 

Ibuprofeno 15.010.195 14.615.066 -2,63% 

Paracetamol 11.150.452 19.774.819 77,35% 

Dipirona sódica 30.226.256 46.716.599 54,56% 

Colecalciferol 

(vitamina D) 

4.440.289 6.019.038 35,56% 

Ácido ascórbico 

(vitamina C) 

9.327.016 26.116.340 180,01% 

Fonte: Conselho Federal de Farmácia (2020). 

Portanto, como podemos observar devido ao período de 

pandemia que estamos enfrentando, além de informações que 

não tem veracidade sendo repassado para a população, 
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podemos verificar que a queda que ocorreu na venda de 

ibuprofeno, foi ocasionado, por que provavelmente, por um 

curto período, foi relacionado ao agravamento de casos da 

doença. Dessa forma, já os outros listado no quadro no ano de 

2020 elevou na venda, isso por que segundo fake news teria 

“efeito preventivo”. 

Atualmente, “com a revolução digital vivenciada 

principalmente pelas gerações mais jovens, o acesso 

generalizado aos smartphone, a conectividade da internet mais 

rápida e site de buscas consolidada como oráculos têm 

fomentado o abandono aos consultórios médicos e aos 

laboratórios de exames e diagnóstico em todo o país”. (Instituto 

de Pesquisa e Pós – Graduação – ICTQ, 2016). Ou seja, 

estamos vivenciando um dia de luta após o outro, pois além de 

tentarmos reduzir o uso incorreto de fármacos vendidos pelos 

balconistas das farmácias sem apresentação de uma receita 

médica, fica difícil controlar, vendas de remédios realizadas 

pela internet, tendo em vista que a rede digital é bem ampla. 

Por conseguinte, diante de uma doença que é nova para 

todo mundo, qualquer tipo de medicamento pode ocasionar em 

sérios riscos à saúde do indivíduo. Sabemos que a 

automedicação, não é aconselhada, ainda mais em situações 

como a que estamos vivenciando atualmente. Portanto, o 

tratamento, para aliviar qualquer sintoma, seja para uma gripe 

ou outras enfermidades deve ser sempre sob orientação de um 

profissional de saúde habilitado  

Dessa forma, segundo, BRASIL 2015, algumas das 

possíveis consequências também da automedicação seria: O 

uso de doses inadequadas que pode resultar tanto em 

ineficácia quanto em overdose de fármacos, essa última 

representa um grave risco a saúde e muitas das vezes a 
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automedicação pode mascarar sintoma de condições mais 

sérias que necessitam do diagnóstico correto para serem 

tratada adequadamente e o uso indiscriminado de antibiótico 

que acarretar no desenvolvimento de resistência por parte do 

patógenos o que aumenta o risco de ineficácia do tratamento 

em infecções futuras, além disso, pode tornar o organismo 

resistente a tratamentos, dificultando o processo. 

Atualmente, diversos estudos estão sendo realizados para 

encontrar um tratamento que seja capaz de curar os efeitos 

colaterais do COVID- 19. Dentre essas são: A 

Hidroxicloroquina, Cloroquina, Invermectina, entre outros. 

Segundo um levantamento realizado pelo Conselho Federal de 

Farmácia  (2020), houve um aumento de prescrição da 

hidroxicloroquina e cloroquina nos cincos primeiros meses do 

ano de 2020, em que a cloroquina chegou a ter aumento de 

676, 89% e a hidroxicloroquina 863,34%, esses dados foi 

comparado com o mesmo período do ano passado, mas o ano 

de 2020, elevou a quantidade de prescrição desses 

medicamentos. 

A Hidroxicloroquina e cloroquina associadas ao antibiótico 

azitromicina foram alguns dos medicamentos que 

apresentaram resultado positivo, mas ainda preliminares em 

pesquisa cientifica no tratamento da Covid – 19. Embora a 

Hidroxicloroquina seja utilizada apenas em pacientes que se 

encontra hospitalizado, em estado grave, não podendo ser 

utilizada fora do ambiente Hospitalar. Pois tem vários efeitos 

colaterais perigosos, como parada cardíaca. De modo geral, 

sabemos que a automedicação pode acarreta em vários riscos, 

podendo assim chegar em um estado crítico. Dessa forma, um 

dos problemas geradores da sociedade é que preferem se 
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automedicar com a indicação de um vizinho ou até mesmo com 

aquele medicamento que já possui em casa. 

Segundo a ANVISA, 2020, “Como alguns dos sintomas 

da Covid-19 são semelhantes ao de uma gripe comum ou 

resfriado, a principal recomendação é para não usar esses 

medicamentos por conta própria, pois eles têm grau de 

toxidade levada e podem trazer efeitos adversos e 

complicações maiores. Embora não haja evidência que 

suporte o uso destes medicamentos, somente o médico 

assistente pode fazer a indicação terapêutica destes 

insumos, baseado numa avaliação crítica do paciente". 

Dessa forma, a pratica da automedicação deve ser 

combatida e para isso os profissionais da área de saúde devem 

orientar os pacientes e os seus familiares no sentido de evitar o 

abuso do medicamento, além do estímulo a fiscalização 

apropriada, sempre visando o bem-estar do paciente e o 

desenvolvimento de um tratamento correto e humanizado. 

Portanto, com essa visão, evitaria interações medicamentosas 

que poderiam ocorrer quando uma medicação reage com outro 

medicamento ou suplemento que o paciente estará tomando ou 

algum alimento ou bebida que o mesmo, consumiu ou ainda 

com outras indicações médicas. 

A população deve se atentar que guardar medicamentos 

em residências, pode não ser a melhor opção, pois se esses 

fármacos, armazenado de forma incorreta, com a exposição a 

temperaturas altas ou á umidade, pode fazer com que o 

medicamento perca completamente a sua eficácia ou cause 

outros efeitos em razão da alteração de sua propriedade. Além 

disso, muitas pessoas armazenam medicamentos por um 

período de tempo bem superior ao prazo de validade e não se 
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atentam muito nesse âmbito e acabam fazendo o uso de 

medicamentos fora do prazo de validade.(Brasil, 2015) 

Por conseguinte, uma forma de diminuir estes riscos é 

fortalecer um elo entre os profissionais da saúde e o paciente. 

Ter uma ligação de confiança com o paciente é bom. O 

farmacêutico é um especialista em medicamentos e pode 

orienta – ló em relação a sua prescrição médica, bem como tirar 

dúvidas que podem ser surgidas no decorrer do tratamento. Às 

vezes, na correria do dia – a dia, as pessoas não absorvem 

todas as informações necessária em consultas ambulatoriais ou 

internações hospitalares. Por isso, ter um acompanhamento é 

de suma importância, tanto pro paciente como pros 

profissionais habilitados. 

Talvez as pessoas nunca chegaram a pensar o quanto, os 

nossos hábitos podem estar interferindo nos sintomas com uma 

certa frequência. Assim, uma boa maneira de evitar a 

automedicação é mudar o comportamento no dia – a – dia, 

dando maior ênfase à saúde. Nesse sentido, o indivíduo, 

contribuiria para redução da porcentagem de automedicação e 

o Mistério da Saúde teria um controle melhor na área, pois, não 

iria ter, gastos absurdos. Sabemos, que quando esses 

medicamentos, sendo tarjados ou não são utilizados de forma 

incorreta podem ocasionar efeitos desastroso. Por conseguinte, 

como já citado no decorrer desse artigo, na grande maioria dos 

casos de doença, são ocasionados pela má utilização do 

medicamento, contribuindo assim, para o aumento continuo de 

gastos, realizado pela população  

Foi verificado que ao longo da pesquisa a fim de tentar 

combater esses hábitos que é fundamentalmente prejudicial à 

saúde do indivíduo. O Senado Federal no ano de 2019, instituiu 

um Projeto de Lei que restringe a publicação de conteúdo sobre 
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a automedicação na internet. O Projeto de Lei (PL) 723\2019, 

que determina que colunas, artigos ou reportagem que possam 

induzir a automedicação devem vir acompanhado de 

advertência e recomendações para consulta com um 

profissional competente. Com isso, em caso de 

descumprimento, o responsável pelo conteúdo poderá ser 

punido. (BRASIL,2019). 

Portanto, Com relação a temática focalizada nesta 

produção cientifica referente a automedicação, podemos 

perceber que este não é só um problema recorrente no Brasil, 

mais também em outros países, principalmente aonde o 

Sistema de Saúde é pouco estruturado, sendo que muitas das  

vezes ir as farmácias representa a primeira opção procurada 

para resolver um problema de saúde, desta forma, destaco a 

atuação do profissional farmacêutico, como mediador da 

atenção farmacêutica, podendo – assim, acompanhar e orientar 

o paciente durante todo o tratamento. 

 

CONCLUSÕES  

 

Após a análise do material pesquisado, pode – se 

concluir que, foi possível entender o conceito de 

automedicação, além de distinguir, quais fatores que 

impulsionaram essa forma de consumo inadequada. Podendo 

assim, estabelecer que o uso racional de medicamentos seja 

sempre utilizado em primeiro lugar com a orientação de um 

profissional habilitado. 

A revisão do estudo que trata sobre o tema possibilitou 

ampliar o conhecimento quanto ao assunto pesquisado e 

enfatizou a necessidade da atuação de um profissional quanto 



UM ESTUDO SOBRE A AUTOMEDICAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: UMA 

REVISÃO DA LITERATURA 

276 
 

ao uso correto de medicamentos, não reduzindo somente os 

riscos que poderá ocorrer, com uso da automedicação, mas 

também permitindo serviço de qualidade e de fácil acesso a 

população. 

Dessa forma, pode – se concluir que são necessários 

estudos aprofundados sobre o uso de medicamentos para o 

COVID – 19, para que assim possa diminuir o uso da 

automedicação e chegarmos ao menor número ocasionado 

pelo mesmo. Portanto, foi verificado no decorrer do estudo, que 

devido a COVID – 19, alguns dos medicamentos obteve avanço 

nas vendas, enquanto outros a venda decaiu, isso por que 

segundo algumas noticiais não teria “efeito preventivo”. 
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RESUMO: Toxoplasma gondii é um protozoário de distribuição 
geográfica mundial, com alta prevalência sorológica, podendo 
atingir mais de 60% da população. Sendo uma doença 
relevante na saúde pública, pela possibilidade da transmissão 
transplacentária, com isso, ocasionando graves sequelas ao 
feto, neste a forma mais grave é caracterizada por encefalite, 
urticária, icterícia, hepatomegalia geralmente associada à 
coriorretinite, hidrocefalia e microcefalia. Atualmente não existe 
vacina que previna a infeção por este parasita, e que muitas 
gestantes não têm informação sobre tal enfermidade por isso 
faz-se necessário ações de educação em saúde, visando 
orientar as gestantes sobre as medidas de prevenção contra a 
toxoplasmose.  Diante deste cenário, essa pesquisa teve como 
objetivo analisar o conhecimento das gestantes em relação à 
toxoplasmose. Trata-se de uma pesquisa de revisão de 
literatura sobre toxoplasmose extraídas das bases do (SCIELO) 
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e Lilacs, publicados nos anos de 2014-2019. Foram buscadas 
literaturas que abordavam de forma parcial e completa sobre a 
temática que evidenciassem a importância das orientações 
realizadas durante o pré- natal para o controle da toxoplasmose 
congênita. Diante dos resultados fica evidente a falta de 
conhecimento das gestantes a respeito da toxoplasmose 
interferindo de maneira direta nas medidas de prevenção 
primária. Diante disso, concluem-se a necessidade de 
atividades socioeducativas que abordem temáticas como 
toxoplasmose, através folhetos informativos com orientações 
claras e precisas sobre medidas de prevenção primária.  
 

Palavras-chave: Toxoplasmose gestacional. Prevenção. 

Educação em saúde. Enfermagem 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A toxoplasmose é causada pelo protozoário intracelular 

obrigatório Toxoplasma gondii, sendo uma das zoonoses mais 

comuns em todo o mundo (CAMARA et al., 2015). Mais de 60% 

da população é acometida pelo parasita, esse valor se 

concentra nas regiões tropicais com climas quentes e úmidos e 

altitudes mais baixas, isso permite que os oocistos cresçam de 

forma mais acelerada e sobrevivam melhor nesses locais 

(KOTA; SHABBIR, 2019). A prevalência da infecção varia na 

população mundial de 20 a 90%, dentro dessa porcentagem 

encontram-se variações como, nível socioeconômico, aspecto 

geográfico, alimentação, tratamento da água, saneamento 

ambiental e escolaridade). Nos EUA e no Reino Unido, estima-

se que 26 a 40% da população estejam infectados, na Europa 
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e na Américas Central e Sul, variam de 50 a 80% (MOURA et 

al., 2016). 

 Na cadeia epidemiológica os felinos domésticos são 

considerados como o único hospedeiro definitivo nos quais 

ocorre reprodução sexuada, eliminam os oocistos pelas fezes, 

levando à contaminação ao meio ambiente. Os homens, 

pássaros e roedores, são hospedeiros intermediários. Este 

parasita se apresenta na natureza sobre três formas 

infectantes: taquizoítos, bradizoítos e os oocistos (MINEO; 

VITOR, 2016).  

A forma taquizoíta (fase aguda): É decorrente da alta 

taxa de proliferação dos taquizoítos com consequente ativação 

de uma forte resposta inflamatória pelo hospedeiro. Também é 

a responsável pela transmissão vertical para o feto via placenta 

(MOURA et al., 2016). 

Os bradizoítos são encontrados em vários tecidos, 

principalmente, em músculos esqueléticos e cardíacos, 

vísceras e cérebro dos hospedeiros intermediários (ovinos, 

caprinos, bovinos, roedores e aves).  Com multiplicação lenta, 

detectadas na fase crônica da infecção. Os oocistos são 

produzidos nas células intestinais dos felinos infectados, no 

decorrer da infecção aguda os oocistos são liberados pelas 

fezes, esporulam no ambiente em poucos dias, se mantêm por 

12 ou 18 meses, espalhando-se pelo ambiente. Tendo assim, 

como consequência, a contaminação de água, frutas, 

herbívoros, vegetais e assim serem ingeridos pelo homem, 

apesar de serem altamente resistentes são mortos quando 

submetidos ao aquecimento de 70º C por 10 minutos (WACHER 

et al., 2017; VALENTE et al., 2018). A carne utilizada para 

consumo humano podem conter cistos e assim dá origem a 
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infecção, alguns estudos realizados revelaram que mais de 25% 

dos carneiros e dos suínos apresentam-se infectados, na carne 

bovina encontram-se 2% a 10% de soropositividade (VALENTE 

et al., 2018). 

A infecção materna é resultado da ingestão de 

bradizoítos ou taquizoítos presentes nas carnes ou derivados, 

a transmissão fetal está diretamente relacionada à idade 

gestacional no qual ocorreu a infecção, sendo no terceiro 

trimestre a maior taxa de risco. O risco materno ao se adquirir 

toxoplasmose tem grande valor devido aos danos no feto e ao 

recém-nascido, tendo importância clínica e epidemiológica na 

saúde pública (WACHER et al., 2017).  

Na maioria dos casos a infecção pelo T. gondii é 

assintomática. Porém, nos casos de imunocomprometidos, 

como os portadores de HIV a principal consequência é a 

encefalite fatal, que ocorre devido a uma reação inflamatória 

causada pelos taquizoítos no cérebro (MOURA et al., 2019).  

As gestantes mesmo assintomáticas, o diagnóstico da 

infecção por toxoplasma gondii é de suma importância, pois tem 

finalidade a prevenção da toxoplasmose congênita e as 

sequelas. Quando sintomáticas, as gestantes demostram sinais 

clínicos inespecíficos, como por exemplo, febre, cefaleia, 

linfadenopatia, mal estar e apatia, o hemograma mostra 

linfocitose e presença de linfócitos atípicos (BAHIA-OLIVEIRA 

et al., 2017; MOURA et al., 2018). 

A toxoplasmose congênita é definida como aquela 

infecção que foi adquirida pela mãe e transmitida ao feto 

através da passagem transplacentária. Possui duas formas de 

apresentação, forma grave ou sequelas graves tardias, mesmo 

em crianças assintomáticas (CAPOBIANGO et al., 2016). O 



PERCEPÇÃO DAS GESTANTES EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO DA 
TOXOPLASMOSE: REVISÃO DE LITERATURA 

282 
 

parasita invade órgãos e tecidos onde se reproduz como 

taquizoítos, ocasionando-se na forma mais grave da 

toxoplasmose, a probabilidade de transmissão ao feto durante 

o primeiro trimestre é de 25%, no segundo trimestre é de 54% 

e no terceiro é de 65% (TABILE et al., 2015).  

Para o diagnostico da infecção fetal poderá ser realizado 

através de pesquisa do anticorpo, liquido amniótico e no sangue 

do cordão umbilical, o melhor exame isolado para esse 

diagnostico é reação em cadeia da polimerase (PCR) podendo 

ser realizado na 12º semana de gestação, e é importante 

realizar exame ultrassonográfico para avaliar a morfologia fetal 

(SCHENEIDER et al.,2017). 

A manifestação clinica da toxoplasmose congênita nos 

recém-nascidos demonstram-se forma generalizada, 

caracterizada por encefalite, urticária, icterícia, hepatomegalia 

geralmente associada à coriorretinite, hidrocefalia, microcefalia, 

convulsão e nistagmo (MOURA et al., 2016). O que também é 

verificado de forma semelhante no trabalho realizado por 

Wacher et al. (2017), constataram que 15% dos recém-

nascidos infectados tem como principal lesão ocular observada 

a retinocoroidite.  

O diagnóstico da toxoplasmose e avaliação clínica são 

pontos indispensáveis para um bom acompanhamento e 

manejo das gestantes. O Sistema Único de Saúde (SUS) 

oferece gratuitamente o tratamento e as gestantes devem ser 

orientadas pela equipe de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2020). O diagnóstico para identificação da toxoplasmose é 

baseado em alguns métodos para alcançar a avaliação 

adequada. Em métodos indiretos, como a sorologia que é 

realizada para detecção de IgG, IgM, IgA e determinação da 
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avidez de IgG (MARQUES et al., 2015). Outros testes 

laboratoriais indicados para detecção e quantificação de 

anticorpos IgG anti-T.gondii no soro são: método 

imunoenzimático (ELIZA), reação em cadeia da polimerase 

(PCR), ensaios biológicos e imunoensaio fluorescente ligado a 

enzima (ELFA). A enzimaimunoensaio por captura (ELISA- 

captura) é usada para avaliação de IgM anti-T. gondii 

(SCHENEIDER et al., 2017).  

Nas infecções maternas e congênitas dependem do 

aparecimento dos anticorpos IgG e IgM, é sabido que os 

anticorpos IgG geralmente aparecem em duas semanas após a 

infecção, tendo um aumento em um a dois meses indicando a 

fase aguda e diminuem gradativamente até obter títulos baixos, 

que na maioria dos casos podem persistir ao longo da vida do 

individuo (MOURA et al., 2016). 

Após a fase aguda os anticorpos IgM desaparecem, 

apesar disso, os métodos sensíveis podem identificar IgM por 

longos períodos após a infecção. O exame sorológico mais 

empregado na fase aguda é o anticorpo anti-toxoplasma IgM, 

também se faz necessário realização de exames 

confirmatórios, como o teste de avidez de IgG, devido à 

frequência de resultado falso-positivo de IgM. O teste de avidez 

paro IgG é utilizado para analisar se a infecção ocorrida foi 

recente ou é antiga com mais de quatro meses, sendo os testes 

com alta avidez de IgG considerado os indicadores da fase 

crônica, e os testes com baixa avidez indicando a fase aguda 

(SCHENEIDER et al., 2017).  

Em razão do grande número de gestantes que não 

apresentam anticorpos para T.gondii há necessidade de 

repetição dos testes a cada quatro ou cinco semanas, além 
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disso, há evidencias de que a soropositividade da toxoplasmose 

(anticorpo IgG) aumenta quando associado a idade das 

gestantes, e o risco de acometimento fetal é incomum (MOURA 

et al., 2016). Se a gestante for IgG e IgM negativas, ela se torna 

susceptível a infecção, e com isso deverá receber orientações 

e segui cuidados de prevenção primária (SOUSA et al., 2017).  

As gestantes que apresentarem diagnóstico confirmado 

da infecção para o T. gondii os profissionais da saúde (médicos 

e enfermeiros) devem prescrever os fármacos e orienta-las 

sobre o tratamento para que possa fazer o uso correto e 

racional para que gestante e o feto não fiquem expostos a riscos 

provocados por uso irracional dos medicamentos. A assistência 

neste período se torna indispensável para garantir a segurança 

materno-fetal, pois a toxoplasmose congênita poderá se 

agravar e levar o feto a óbito (SIMÕES, 2015; PITTELKOW et 

al., 2019) 

Como já foi mencionado anteriormente, a prevenção 

primária se caracteriza basicamente por programas de 

educação e saúde pública, isso consiste em estratégias 

higiênicas-sanitárias. Por isso faz- se necessário adoção de 

algumas medidas preventivas como, por exemplo, lavar bem as 

mãos, evitar consumo de carnes cruas, quando manusear a 

carne, é necessário higienizar toda superfície que entrou em 

contato com o alimento e os utensílios utilizados, higienizar os 

legumes e frutas antes do consumo, evitar beber leite não 

pasteurizado, consumo de água não filtrada e usar luvas caso 

precise ter contato com areia (AL-ERYANI et al., 2016).  

Não existem impedimentos para mulheres grávidas de 

terem gatos, desde que todas as medidas de prevenção sejam 

realizadas regularmente. Além do mais é de extrema 
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importância à atuação desses profissionais de saúde 

(enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários 

de saúde) no processo de gestação, inclusivamente na 

orientação e conduta mediante ao diagnóstico da toxoplasmose 

(SOUSA et al., 2017).  

Em pesquisa realizada por Rodrigues et al. (2015), no 

município de Teresina, Piauí, demostrou que das 64 gestantes 

entrevistadas, (56%) não sabiam sobre a existência e/ou risco 

da toxoplasmose, visto que não recebiam informações de 

nenhum profissional da saúde durante o pré- natal. 

Em Juiz de fora, Minas Gerais (MG), foi realizado um estudo 

com os profissionais da saúde que trabalham no pré- natal, 

nesse estudo foi avaliado o conhecimento desses profissionais 

em relação à toxoplasmose, apenas 44% das respostas 

apresentaram-se corretas, e os erros encontrados estavam 

direcionados as questões de métodos de prevenção e 

diagnóstico. Isso nos mostra a falta de interesse de atualização 

e comunicação dos profissionais da saúde (MOURA et al., 

2016). Tendo em vista que a prevenção primária é a única forma 

disponível de se evitar a toxoplasmose gondii e que muitas 

gestantes não têm informação sobre tal enfermidade, este 

trabalho teve como objetivo analisar o conhecimento das 

gestantes em relação à toxoplasmose, enfatizando a educação 

em saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O referido trabalho, elegeu como método a revisão 

sitemática de literatura. Os descritores foram definidos a partir 

de uma análise sistemática de publicações na base de dados 
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do PubMed – NCBI (National Center for Biotechnology 

Information), Scielo (Scientific Electronic Library Online) e Lilacs 

(Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde) idiomas em português e inglês. 

No Pubmed, utilizaram-se os seguintes descritores de 

busca: congenital toxoplasmosis e toxoplasmosis and muscle e 

os filtros utilizados para todos os descritores foram: tipo de 

artigo – revisão, disponibilidade do texto – texto completo, data 

de publicação – 2014- 2019. 

No Scielo, utilizaram-se os seguintes descritores: 

toxoplasmose, toxoplasmose congênita, saúde pública, papel 

da enfermagem atenção primária e para todos os descritores de 

buscas utilizados no Scielo, utilizou-se os seguintes filtros: 

coleções – todas  e ano de publicação – últimos seis anos.  

No Lilacs, utilizou-se o seguinte descritor: toxoplasmose 

e os filtros utilizados foram: assunto principal – toxoplasmose, 

toxoplasmose ocular, toxoplasmose congênita, toxoplasmose 

cerebral e “intervalo de ano – 2014-2019.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  

 Tabela 1. Distribuição das pesquisas incluídas na revisão 
sistemática acordo com o ano de publicação, autores, tipo de 
estudo e principais conclusões. 

ANO AUTOR TIPO DE 

ESTUDO 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

2014  Sousa, J Descritivo-

qualitativo 

No questionário avaliativo sobre 

a toxoplasmose, as gestantes 

mostram não conhecer tal 
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enfermidade. No entanto, as 

enfermeiras demostraram 

conhecimento básico, porém de 

pouca aplicabilidade no que diz 

respeito a orientação às 

gestantes. 

2015 Rodrigues, 

et al. 

Descritiva No questionário avaliativo 

59,98% das gestantes 

atendidas na Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) do município de 

Mossoró- RN, não receberam 

informações sobre as formas de 

transmissão da toxoplasmose. 

 

2015 Câmara, et 

al. 

Estudo 

transversal 

Identificar uma alta 

sororeatividade para 

toxoplasmose entre as 

pacientes atendidas no pré-

natal, assim como os fatores 

associados à sororeatividade, 

devendo ser reforçadas 

orientações apropriadas sobre 

medidas de prevenção. 

2016 Moura, et 

al. 

Estudo 

transversal 

As gestantes mostraram falta de 

conhecimento em relação as a 

toxoplasmose, configurando um 

desafio para os profissionais de 

saúde realizar a prevenção pri-

mária da toxoplasmose 

congênita. 

2017 

 

Sheneider, 

et al. 

Reflexão 

teórica 

A informação prestada tanto 

pelo enfermeiro quanto pelos 

profissionais da equipe 

multidisciplinar é de suma 

importância para 
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conscientização e prevenção da 

referida patologia. 

2018 Santos, et 

al. 

Descritivo 60,7% das gestantes atendidas 

pelo Sistema único de Saúde 

acredita que manter contato 

com o gato será a única forma 

de transmissão. Educar a 

população para conscientização 

e entendimento que uma boa 

higiene alimentar e pessoal são, 

sem dúvidas, os melhores 

métodos profiláticos contra a 

toxoplasmose.  

 

 

2018 Moura, et 

al. 

Estudo 

descritivo 

Houve baixo nível de 

conhecimento entre as 

gestantes entrevistadas, 

estando relacionado à falta de 

orientações e informações dos 

profissionais de saúde durante 

as consultas de pré-natal, 

 

2018 Barbosa, 

GS 

Comparativo-

quantitativo 

69% das gestantes atendidas 

nas unidades ESF dos 

municípios de Alagoa Grande, 

Areia, Pilões e Remígio não 

tinham acesso a todas as 

informações relacionadas à 

toxoplasmose. 

2018 Santos, et 

al. 

Descritivo-

qualitativo 

66,2% das gestantes nunca 

ouviram falar sobre a expressão 

“toxoplasmose e/ou 

toxoplasmose congênita”, o que 

justifica o fato de 97% delas 

desconhecerem os danos à 
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saúde causados pela 

toxoplasmose durante a 

gestação. Sugere-se aqui 

programar, via secretaria de 

saúde do município, 

acompanhamento das 

gestantes de orientação e 

prevenção quanto à 

toxoplasmose. 

2019 Goncalves, 

et al. 

Qualitativo-

exploratório 

Intensificação em estratégias de 

saúde por meio de campanhas 

de sensibilização com palestras 

educativas em saúde e 

acompanhamento às gestantes 

durante o pré-natal. 

2019  Souza, et 

al. 

Comparativo-

quantitativo 

Fragilidades do conhecimento 

das gestantes o que pode 

favorecer a exposição do agente 

e ao risco de contrair a infecção 

no decorrer da gestação 

2019 Silva, et al. Reflexão 

teórica 

É  importante estabelecer 

estratégias voltadas à 

conscientização social e 

materna sobre a toxoplasmose 

2019 Siqueira,et 

al 

Descritivo-

qualitativo 

O enfermeiro junto à equipe 

profissional necessita ampliar 

seus conhecimentos acerca da 

toxoplasmose, para que sejam 

capazes de orientar essa 

população corretamente, pois é 

de extrema importância da 

atuação dos profissionais de 

saúde em todos os processos 

da gestação, inclusive na 

detecção, orientação e conduta 
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a ser tomada mediante ao 

diagnóstico da toxoplasmose. 

2019 Pugliese, et 

al. 

Quantitativa, 

transversal 

Há deficiência no processo de 

educação em saúde das 

gestantes bem como da 

educação continuada dos 

profissionais da saúde da 

atenção primária no combate à 

toxoplasmose gestacional e 

congênita. 

2019 Moura, et 

al. 

Transversal-

analítico 

descritivo 

Houve baixo nível de 

conhecimento entre as 

entrevistadas, porém, uma parte 

considerável teve conhecimento 

sobre as medidas de prevenção 

para evitar a toxoplasmose 

durante a gravidez. 

    

  Fonte: autoria própria, 2019. 

Diante dos dados encontrados pelos autores, foi 

possível perceber que, independente da metodologia utilizada 

para analisar o conhecimento prévio das gestantes e dos 

profissionais de enfermagem em relação à toxoplasmose, o 

objetivo final das atividades é de melhorar e qualificar o repasse 

dessas informações. 

Foi visto que a falta de conhecimento das gestantes a 

respeito da toxoplasmose interfere de maneira direta nas 

medidas de prevenção primária. Segundo a organização 

mundial de saúde (OMS, 2016) cita que aproximadamente 75% 

das novas doenças que tem afetado os humanos, são causados 

por patógenos de origem animal.  

A toxoplasmose é uma das doenças negligenciadas e, há a 

necessidade de aprofundamento do tema. É de suma 
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importância o conhecimento deste assunto pelos profissionais 

da saúde em geral (ENGROFF et al, 2014).  

As informações prestada tanto pelo enfermeiro quanto pelos 

profissionais da equipe multidisciplinar é de suma importância 

para conscientização e prevenção da referida patologia. Para 

os autores, a troca de conhecimento é o principal requisito, 

assim como selecionar a informação pertinente para o 

momento, de forma que a educação em saúde possa de fato 

exercer o seu papel direcionador do conhecimento.  

Os profissionais da saúde pública, em especial, os da 

enfermagem têm papel fundamental em informar, orientar e 

auxiliar a comunidade a tomar medidas de prevenção contra 

estas doenças, sobretudo desenvolvendo pesquisas e ações de 

prevenção em todas as comunidades, atribuindo maior 

dedicação às mais carentes, tendo em vista, que segundo as 

pesquisas são as mais impactadas por esta patologia. 

A ação desse profissional durante a fase gestacional da 

mulher, na qual está é propensa a adquirir toxoplasmose e 

quaisquer outras zoonoses, torna-se de grande importância e 

foi confirmada nesse trabalho de revisão. As gestantes 

entrevistas foram informadas sobre as formas de transmissão, 

cuidados e prevenção. Neste trabalho, observou-se que a 

maioria das gestantes desconhecia a transmissão vertical da 

toxoplasmose, o que também foi identificado por Rodrigues 

(2015), evidenciado a desinformação e desconhecimento dos 

riscos na gravidez. 

Outro fator evidenciado pelos autores foi o fato de que a 

maioria das gestantes não recebiam orientações sobre os 

resultados do diagnóstico. É importante lembrar que as 

gestantes devem ser orientadas sobre todos os exames 
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solicitados, e o porquê de cada um deles, bem como o seus 

resultados e se necessário for, explicar possíveis patologias e 

o risco para o bebê, evitando futuros agravos. A adoção de 

comportamento preventivo contra a toxoplasmose gestacional 

são os principais pilares para reduzir o risco da infecção fetal. 

Por fim, é necessário implementar campanhas e 

trabalhos de conscientização como folhetos informativos, 

palestras educativas em saúde com finalidade de prevenção 

primária. Mas é imprescindível que estas sejam direcionadas ao 

público alvo que realmente necessita da informação. Essas 

informações profiláticas sobre a doença dentro da comunidade 

gestante, contribuem para reduzir a prevalência da 

toxoplasmose, melhorando a saúde e a qualidade de vida das 

gestantes. 

 

CONCLUSÕES  

 

Percebeu-se que o conhecimento sobre a toxoplasmose, 

por parte das gestantes, são considerados baixos. Fica 

evidente a necessidade de atividades socioeducativas que 

abordem temáticas como toxoplasmose e outras zoonoses, 

folhetos informativos com orientações claras e precisas sobre 

medidas de prevençao primária são umas das importantes 

ferramentas de conscientização. 

Desta maneira, as informações prestadas pelo 

enfermeiro é de suma importância para prevenção da 

toxoplasmmose, devendo estes profissionais buscar 

constantemente atualizações no que diz respeito às patologias 

de transmissão vertical. As informações levantadas por este 
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trabalho podem ser fundamentais para o desenvolvimento e 

aplicação públicas voltadas para a prevenção da toxoplasmose.  
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RESUMO: A adolescência é uma fase de mudanças e de 
cronologia variável. É a fase da vida em que geralmente ocorre 
a iniciação sexual, e unida a ela a possibilidade de gravidez na 
adolescência, se essa não for impedida com o planejamento 
familiar efetivo. Diante disso, objetivou-se revisar a literatura 
mais recente sobre o planejamento familiar na adolescência. 
Foi feita revisão bibliográfica nas bases Scielo, PubMed e 
Scopus, com os descritores: ‘planejamento familiar’, 
‘adolescência’ e ‘contracepção na adolescência’. O 
planejamento familiar na adolescência é fundamental para que 
a adolescente adquira autonomia sobre sua paridade, 
prevenindo a gravidez na adolescência e todas as suas 
repercussões negativas, maternas e fetais, e previna também 
infecções sexualmente transmissíveis. O uso irregular de 
métodos contraceptivos na adolescência é um limitador 
importante à prevenção desses agravos, e a desinformação 
epidêmica na juventude é o principal pivô que mantém baixas 
as taxas de adesão aos métodos contraceptivos. Logo, não se 
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pode pensar em intervenção sem que se considere a educação 
em saúde.  
 
Palavras-chave: Planejamento familiar. Saúde do adolescente. 

Educação sexual.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Considera-se adolescência como o período de 10 a 19 

anos de idade, sendo compreendida como a etapa da vida a 

partir da qual surgem características sexuais secundárias e na 

qual desenvolvem-se processos psicológicos e padrões de 

identificação que marcam a transição da fase infantil para a 

adulta. É também na adolescência quando geralmente ocorre a 

iniciação sexual, tornando factível a gravidez (SBP, 2019). Vale 

ressaltar que, durante esse período, dúvidas, incertezas, 

curiosidades e questionamentos acerca do corpo, identidade e 

sexualidade ocupam os pensamentos dos adolescentes 

(BRASIL, 2017; QUEIROZ et al., 2017). 

A possibilidade de programar quando e como deseja ou 

não deseja gestar é algo relativamente novo na história natural 

da mulher. No entanto, é direito inalienável não só do casal, mas 

também da mulher como indivíduo dotado de autonomia sobre 

seu corpo. No Brasil, define-se o planejamento familiar como 

sendo de livre escolha do casal e atribui ao estado a 

competência de propiciar os recursos para a garantia do direito 

adquirido (FEBRASGO, 2017).  

A adolescente brasileira sexualmente ativa enfrenta 

dificuldade em adquirir métodos contraceptivos, seja pela 

escassez de serviços de planejamento familiar, acesso 

laborioso aos contraceptivos ou por desconhecimento a 
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respeito destes. A carga de informações que é ofertada à 

adolescente geralmente provém de fontes não especializadas: 

família, amigos, mídias sociais. As informações repassadas de 

forma fragmentada ou incompleta, repletas de preconceitos e 

mal-entendidos, dificultam a eficácia da contracepção, 

tornando-a quase impraticável em alguns contextos. Ainda 

recaem sobre a adolescente os tabus relacionados a cada 

método, o que piora a adesão das adolescentes à contracepção 

eficaz (QUEIROZ et al., 2017).  

A iniciação sexual cada vez mais precoce, o sexo sem 

proteção, o uso incorreto e descontínuo dos métodos 

contraceptivos, as dificuldades em negociar o uso do 

preservativo com o parceiro, além do acesso precário à 

informação e aos métodos contraceptivos, aumentam as taxas 

de gravidez não planejada na adolescência. Entretanto, há 

também muitos outros fatores sociais e biológicos que 

aumentam as chances de gravidez precoce, como a exposição 

a condições adversas durante a infância e adolescência, 

história familiar de gravidez na adolescência, instabilidade 

familiar e baixos níveis educacionais (BONUTTI et al., 2018). 

O planejamento familiar nessa faixa etária tem se 

demonstrado um desafio importante e de grande relevância 

clínica e epidemiológica. Estima-se que, nos países em 

desenvolvimento, cerca de metade das gravidezes na 

adolescência não são planejadas. Metade destas findam em 

abortamento, além de outras repercussões maternas e fetais 

importantes e que interferem diretamente na saúde do binômio 

mãe-bebê (APTER, 2017; BONUTTI et al., 2018; 

DONGARWAR; SALIHU, 2019). 



PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA 

299 
 

Segundo Apter (2017), a saúde sexual na adolescência 

baseia-se em três pilares: reconhecimento dos direitos sexuais; 

educação sexual e aconselhamento e serviços de alta 

qualidade e confidenciais. Esses três fundamentos precisam 

ser ofertados em conjunto para maior eficiência. Entre os 

direitos sexuais que resguardam a adolescente, o direito ao 

planejamento familiar efetivo, eficaz, esclarecido e livre de 

julgamentos é um dos principais.  

Ainda segundo Apter (2017), há, entretanto, contradição 

entre o que é pregado pelos sistemas de saúde e o que é 

ofertado aos adolescentes de fato. Sendo assim, tornam-se 

necessários cuidados preventivos com relação à saúde 

reprodutiva dos adolescentes. É de fundamental importância 

reduzir as consequências negativas da prática sexual insegura, 

devendo a família, os serviços de saúde e a escola estarem 

adequadamente preparados para receber e resolver a 

necessidade dos jovens.  

Nessa perspectiva, considerando a relevância do tópico, 

apreciando a sua importância no contexto de saúde pública e 

tomando por base os conhecimentos edificados na literatura 

médica, o presente estudo tem o objetivo de revisar a temática 

do planejamento familiar na adolescência. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura que se 

propõe a compreender o planejamento familiar na 

adolescência, com o objetivo de descrever os aspectos gerais 

da adolescência e fatores que tornam difícil o planejamento 

familiar nessa fase, os mecanismos legais que asseguram o 
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planejamento familiar à adolescente, os anticoncepcionais 

disponíveis, a aderência às formas específicas de contracepção 

e os efeitos de um planejamento familiar sem êxito na história 

de vida do adolescente. 

A revisão narrativa tem por objetivo descrever um quadro 

teórico qualitativo baseado na literatura vigente publicada, sem 

a ambição de esgotar o tópico abordado. É feita conceituação 

ampla de um tema de relevância em um estudo. São reunidas 

fontes de livros, artigos e outras produções científicas. A 

escolha dos estudos é baseada em critérios pré-estabelecidos. 

São aplicados descritores que são associados por intermédio 

de operadores booleanos: AND, OR, NOT; operadores de 

truncagem: asterístico (*); parênteses e aspas (“”) e plotados 

nas plataformas de busca e resgate de publicações científicas. 

Então, um panorama geral relativo ao conteúdo da literatura é 

traçado. Ao esboçar o ‘estado da arte’ da assertiva proposta, a 

revisão narrativa cumpre o papel de atualizar os estudiosos e 

propiciar reciclagem frequente dos conhecimentos que estão 

em constante renovação (MARTINS, 2018). 

No presente estudo, a literatura foi explorada entre 

janeiro a agosto de 2020, e as plataformas de dados usadas 

foram: Medical Literature Analysis and Retrievel Online 

(MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), com 

uso dos descritores: “planejamento familiar”, “contracepção” e 

“adolescência”, associadas com os operadores booleanos 

‘AND’ e ‘OR’. Foram selecionados artigos escritos em inglês ou 

português, publicados entre 2015 e 2020. 

Foram encontrados 373 artigos. Destes, foram utilizados 

24 artigos, por satisfazerem aos objetivos do presente estudo e 

permitir livre acesso ao artigo completo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os adolescentes representam atualmente 23% da 

população brasileira (SBP, 2019). O período cronológico que 

compreende a adolescência não é o mesmo em todas as 

literaturas. A organização mundial de saúde (OMS), recomenda 

definir adolescência como estando locada entre 10 e 20 anos 

incompletos. A mesma recomendação é acatada pelo Ministério 

da Saúde do Brasil. Leftwich & Alves (2017),em seus escritos, 

define a adolescência como um período entre 13 e 19 anos. A 

natureza fluida e incerta da definição cronológica da 

adolescência, deve-se, em parte, ao seu início cada vez mais 

cedo: há cerca de 50 iniciava-se por volta dos 14 anos (SBP, 

2019). Para alguns autores, essa etapa da vida deve ser 

definida como um período entre 13 e 19 anos (LEFTWICH; 

ALVES, 2017). Embora haja divergência, é incontestável que, 

durante esse período da vida, o ser humano passa por suas 

primeiras experiências de liberdade e responsabilidade que 

fazem parte da vivência adulta e, consequentemente, irão 

influenciar no desenvolvimento da sexualidade do indivíduo 

(SBP, 2019). 

A sexualidade é uma dimensão de grande importância 

para a vida humana. Isso porque abrange aspectos sociais, 

biológicos, culturais, históricos e psíquicos, bem como uma 

série de tabus e preconceitos, fazendo parte do imaginário 

popular de muitas pessoas. É parte fundamental das relações 

amorosas e do laço afetivo entre as pessoas, não se 

restringindo apenas a função reprodutiva (OLIVEIRA-

MONTEIRO; RAMOS 2017). 
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Todavia, nem sempre a sexualidade foi vista como um 

direito fundamental inerente à condição humana. Os direitos 

sexuais e reprodutivos foram discutidos de maneira formal a 

partir da segunda metade do século XX, ou seja, num período 

histórico bastante recente, no contexto das Conferências das 

Nações Unidas como concernentes ao planejamento familiar e 

ao enfrentamento da violência sexual contra as mulheres 

(KRABBE et al. 2016).  

São direitos reprodutivos: o direito das pessoas 

decidirem, de forma livre e responsável, se querem ou não ter 

filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento das suas 

vidas; o direito de acesso às informações, meios, métodos e 

técnicas para ter ou não filhos; o direito de exercer a 

sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e 

violência. São direitos sexuais: o direito de viver e expressar 

livremente a sexualidade sem violência, discriminação e 

imposição; o direito de viver plenamente a sexualidade sem 

medo, vergonha, culpa e falsas crenças; o direito de viver a 

sexualidade, independente de estado civil, idade, ou condição 

física; o direito de ter relação sexual, independentemente da 

reprodução; direito ao sexo seguro para a prevenção da 

gravidez e de infecções sexualmente transmissíveis; o direito à 

educação sexual e reprodutiva. Vale ressaltar que todas as 

formas de violência sexual devem ser reprimidas e punidas no 

rigor da lei, haja vista são violações contra os direitos 

reprodutivos e sexuais da mulher (SILVA et al., 2019). 

Entretanto, vale ressaltar que a desinformação acerca da 

sexualidade e dos direitos sexuais e reprodutivos faz parte da 

vida dos adolescentes brasileiros, expondo-os aos efeitos da 

gravidez na adolescência, abortamento inseguro, risco de 
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infecções sexualmente transmissíveis, além de outros. Prova 

disto é que, segundo dados do Ministério da Saúde, a taxa de 

gestação na adolescência no Brasil é cerca de 400 mil casos/ 

ano, sendo uma das mais altas da América Latina. Isso 

acontece devido a vários fatores, como por exemplo, questões 

emocionais e psicossociais que contribuem para a dificuldade 

de acesso à proteção social e ao sistema de saúde, a falta de 

conhecimento acerca dos métodos de planejamento familiar, 

bem como o uso inadequado de contraceptivos, como métodos 

de barreira e preservativos (SBP, 2019). 

A Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar estudou a 

respeito do desenvolvimento, saúde e educação de 102.072 

adolescentes escolares brasileiros pertencentes ao nono ano 

do ensino fundamental. O estudo evidenciou que cerca de 

87,3% dos estudantes afirmaram que informações sobre 

infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e HIV/AIDS foram 

trabalhadas na escola (IBGE, 2016). Tal realidade corrobora 

com outras pesquisas, indicando que aproximadamente 70% 

dos adolescentes recebem algum tipo de informação a respeito 

da saúde sexual e reprodutiva . Em contrapartida, esses 

estudos evidenciaram que a educação sexual não é abordada 

de forma completa, correta e efetiva no âmbito escolar 

(BONUTTI et al., 2018) 

Um estudo realizado por Dias et al. (2017) evidenciou 

que a maioria dos adolescentes conversava sobre sexualidade 

e contracepção com amigos ou buscavam adquirir 

conhecimento sobre métodos contraceptivos através da 

internet. Grande parte dos entrevistados, afirmou que a escola 

não fornece informações sobre sexualidade. Sendo assim, 

evidencia-se que existe uma deficiência nas ferramentas de 
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transmissão de conhecimentos acerca da sexualidade e dos 

métodos contraceptivos, o que pode levar ao aumento dos 

riscos de ocorrência de gravidez na adolescência e à 

possibilidade de exposição às Infecções Sexualmente 

Transmissíveis. 

Já uma pesquisa realizada no estado da Paraíba, 

estudando uma população composta por adolescentes, traz à 

tona dados muito relevantes. Foram investigadas questões 

sobre saúde sexual e reprodutiva, uso dos métodos 

contraceptivos e assistência em saúde, evidenciando que 

47,2% dos entrevistados nunca ouviram falar sobre saúde 

sexual (MIRANDA; SOUZA, 2020). Além disso, 61,1% dos 

participantes afirmaram não ter tido nenhuma explicação sobre 

métodos de planejamento familiar. Quanto ao uso de algum 

método contraceptivo, 13,8% dos adolescentes entrevistados 

afirmaram já ter feito uso. Entretanto, levando em consideração 

o número de adolescentes que têm vida sexual ativa, os 

adolescentes que fazem uso de métodos de planejamento 

familiar ainda é inferior ao esperado (MIRANDA; SOUZA, 

2020). 

Apesar da realidade descrita anteriormente, cabe 

destacar que a promoção de anticoncepção no contexto de pré-

adultez cumpre um papel muito importante, que é desencorajar 

a gravidez na adolescência. Sabe-se que a gestação ocorrida 

nesse período não é isenta de riscos, e quase invariavelmente 

há incremento da morbimortalidade materna, fetal, neonatal e 

infantil. Dentre os efeitos adversos da gestação na 

adolescência, podem ser citados maior risco de síndromes 

genéticas e dismorfismos na criança, parto prematuro, baixo 

peso ao nascer, tocotraumatismo, infecções neonatais, pré-
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eclâmpsia e anemia materna; além de maior necessidade de 

manobras de reanimação neonatal e de cuidados de terapia 

intensiva. Mães adolescentes geralmente apresentam maior 

dificuldade para amamentar (APTER, 2017; DONGARWAR; 

SALIHU, 2019). Filhos de mães adolescentes são levados ao 

pediatra com frequência menor em comparação aos filhos de 

mães adultas, assim como também tomam menos vacinas 

(SBP, 2019).  

Crescem também na adolescência as taxas de 

abortamento ilegal inseguro, acrescentando enorme risco de 

morbimortalidade materna, como hemorragia, choque 

hipovolêmico e séptico, trauma mecânico aos órgãos pélvicos, 

infertilidade e morte materna (DONGARWAR; SALIHU, 2019; 

SVANEMYR, 2019). 

Mesmo com todas as considerações descritas acima, o 

debate sobre os métodos contraceptivos ainda é pobre no 

contexto de Saúde Pública brasileira. Um estudo conduzido por 

Bonutti et al. (2018) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no 

estado de Minas Gerais apontou para uma baixa adesão, por 

parte dos jovens, às iniciativas que buscam trabalhar e debater 

em grupos sobre o tema do planejamento familiar, bem como 

as inventividades dos profissionais entrevistados em busca de 

melhores orientações aos usuários das UBS.  

 Além disso, Ramos et al. (2018), demonstrou em seus 

escritos, o uso de contraceptivos em adolescentes da rede de 

ensino do Maranhão, com média de idade de 16 anos. 65,90% 

das adolescentes sexualmente ativas, afirmaram não ter 

utilizado qualquer forma de contracepção, até a data do estudo. 

Quando questionadas sobre os métodos de planejamento 

familiar, as adolescentes tinham mais conhecimento sobre o 
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preservativo masculino; cerca de 90% das jovens o conheciam, 

independente de serem sexualmente ativas ou não. 

 Apesar da proteção contra Infecções sexualmente 

transmissíveis, o condom masculino está longe de ser um 

método contraceptivo efetivo. As falhas do preservativo 

masculino, como método contraceptivo, sobretudo quando o 

seu uso não é ideal, são frequentes (21 falhas por anos para 

cada 100 mulheres que fazem o uso deste método) (APTER, 

2017). A predileção das adolescentes pelo método de barreira 

como contraceptivo, está diretamente relacionada com o 

aumento de taxas de gravidez na adolescência (FEBRASGO, 

2017).  

 Entretanto, o estudo de Molina et al. (2015) identificou 

que muitos adolescentes fazem o uso do preservativo, do 

anticoncepcional oral e injetável, além de métodos combinados. 

Todavia, apesar deste e de outros estudos demonstrarem que 

os adolescentes utilizam os métodos contraceptivos, não 

necessariamente implica concluir que estes sejam utilizados de 

maneira correta, principalmente em relação ao preservativo. 

Essa pesquisa aponta que muitos adolescentes colocam o 

preservativo apenas no momento da penetração. Sendo assim, 

cabe destacar que não basta apenas informar, é fundamental 

verificar o que os adolescentes conhecem a respeito do tema 

para compreender onde estão os principais desafios na 

conexão entre a teoria e a prática. 

 Uma alternativa muito promissora a essa problemática é a 

contracepção reversível de longa duração, do inglês: Long 

Acting Reversible Contraception (LARC), que baseia-se nos 

dispositivos intrauterinos (DIUs) - de cobre e medicado com 

progesterona - e implante liberador de progesterona. Esses 
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métodos são muito efetivos, semelhantes à esterilização. No 

entanto, ainda têm pouca aceitação entre os adolescentes. 

Estudos demonstraram que os LARC são seguros e garantem 

contracepção durante a adolescência. Logo, apenas a idade 

não justifica excluí-los do hall de possibilidades, sobretudo 

porque as contraindicações aos DIUs e ao implante são as 

mesmas para as mulheres de todas as faixas etárias. Os LARCs 

devem, portanto, ser apresentados à adolescente que deseja 

contracepção, orientando a paciente e conferindo elegibilidade 

(APTER, 2017; FEBRASGO, 2017; BOROVAC-PINHEIRO; 

JESUS; SURITA, 2019).  

Diante dessa realidade, torna-se importante fortalecer as 

ações intersetoriais, como o Programa Saúde e Prevenção na 

Escola e o Saúde na Escola. É necessário compreender a 

escola como instituição matriz na rede de assistência à pessoa 

adolescente, promovendo interações com a política de 

assistência social. Ademais, é pertinente a interação entre a 

escola e a UBS, com o intuito de abrir um espaço para a 

discussão sobre a sexualidade e a saúde reprodutiva, 

abordando temas relevantes para a vida de um adolescente, 

promovendo o acesso aos serviços de saúde, muitas vezes não 

utilizados por essa parcela da população, bem como 

contribuindo para o fortalecimento da capacidade juvenil de ser 

promotor e cuidador de sua própria saúde (BRASIL, 2017). 

Sendo assim, a educação sexual e reprodutiva deve ser 

trabalhada pela escola, juntamente com a família e a rede de 

saúde. Vale ressaltar que as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) objetivam realizar reflexões e debates de técnicos, 

professores e familiares, com o intuito de potencializar a ação 

pedagógica na abordagem das questões referentes à 
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sexualidade. O conhecimento sobre o corpo humano que deve 

ser abordado na escola não é somente a compreensão de como 

se articulam os aparelhos do organismo, sendo fundamental 

entender como funciona o próprio corpo e as implicações para 

a saúde decorrentes das decisões pessoais, tais como o 

exercício da sexualidade (BRASIL, 2018). 

Infelizmente, a abordagem do aparelho reprodutivo na 

disciplina de Ciências Naturais se restringe aos conceitos 

reprodução humana, contendo informações sobre a anatomia e 

fisiologia, na maioria das vezes, sem abordar as ansiedades, 

dúvidas, curiosidade ou outros aspectos da sexualidade. 

Contudo, percebe-se cada vez mais a necessidade dos 

educadores adotarem uma postura que ajude a contribuir para 

o desenvolvimento da sexualidade com prazer, 

responsabilidade e respeito (MOLINA et al., 2015) 

Com base nesses dados, cabe analisar que a falta de 

informações corretas sobre os métodos de planejamento 

familiar é uma realidade presente no Brasil e que deve ser 

enfrentada. A escola e a família devem cumprir seu papel como 

instituições sociais educadoras e exercerem seu protagonismo 

na formação dos adolescentes. Destaca-se, neste sentido, a 

importância da atuação dos profissionais da saúde e da 

educação na elaboração de espaços que permitam a discussão 

acerca da sexualidade junto aos adolescentes, fazendo o uso 

metodologias ativas, proporcionando reflexão e autonomia para 

o autocuidado (MOLINA et al., 2015). 
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CONCLUSÕES  

 

Portanto, fica evidente a importância sociológica e 

epidemiológica da Saúde Pública da população adolescente. 

Essa faixa etária, historicamente, não recebe a atenção devida 

dos serviços de saúde, o que no decorrer dos anos contribuiu 

para o adoecimento populacional e para o grande número de 

casos de gravidez na adolescência e todas as implicações dela 

decorrentes. 

Também é incontestável a necessidade de se 

compreender as mudanças ocorridas durante a adolescência e 

verdadeiramente acolher holisticamente o jovem, que na 

maioria das vezes se apresenta confuso e amedrontado. As 

equipes de saúde devem estar atentas às demandas 

específicas que são trazidas e saber reconhecer as 

vulnerabilidades dessa faixa etária, integrando o adolescente 

em concordância com os princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS), sobretudo no que tange à universalidade, abrangendo 

toda a população adolescente dentro de uma rede de cuidado; 

integralidade, verificando e otimizando a saúde adolescente em 

todas as suas dimensões, e equidade, dispondo para cada 

indivíduo a quantidade de recursos materiais e humanos 

necessários para a promoção de saúde.  

É incontestável, também, que a iniciação sexual tem se 

colocado de forma cada vez mais precoce na história natural da 

humanidade. Portanto, o adolescente deve ser abordado como 

um ser dotado de sexualiadade e que esta deve ser vista como 

uma dimensão indissociável do indivíduo e não como um tabu. 

As equipes multidisciplinares devem estar prontas para agregar 

conhecimentos e sanar os questionamentos que porventura 
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venham a surgir, sem preconceitos ou julgamentos. Os 

adolescentes devem ser orientados quanto às formas seguras 

de exercer a sua sexualidade, tendo ciência dos direitos sexuais 

e das responsabilidades relacionadas. 

Recai sobre o estado o dever de garantir os insumos e 

os recursos humanos necessários à garantia de planejamento 

familiar efetivo. O casal deve ser encorajado a buscar os 

serviços de saúde, que devem estar preparados para oferecer 

os métodos contraceptivos elegíveis ao casal, acolhendo as 

dúvidas e respeitando a autonomia das pessoas. Deve-se, 

também, trabalhar para que os mitos a respeito da 

contracepção sejam dissolvidos. 

Nesse contexto, há a necessidade de se intervir em mais 

de uma frente. É vital que os profissionais de saúde recrutem 

outros agentes para educação e promoção de saúde. Enquanto 

instituição formadora milenar, a escola desempenha um papel 

muito importante na educação e empoderamento do 

adolescente na escolha de um planejamento familiar efetivo. 

Importa que a sexualidade e a reprodução humana façam parte 

dos componentes curriculares obrigatórios, abrindo espaço 

para debates em um ambiente seguro e livre de preconceitos. 

É consenso entre os estudiosos que as intervenções baseadas 

em educação e empoderamento cognitivo e comportamental 

são extremamente efetivas no ganho de autonomia e na 

mudança da realidade socioeconômica.  

Ainda fica patente que o uso irregular ou incorreto de 

contraceptivos é um problema para o planejamento familiar. Os 

adolescentes devem ser encorajados e buscar um sistema de 

saúde para que a contracepção seja otimizada. Os métodos de 

barreira, que são os mais usados, não oferecem uma 



PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA 

311 
 

efetividade contraceptiva ideal, embora protejam das infecções. 

Por isso, os adolescentes devem ser encorajados a utilizar 

outro método em associação. Métodos hormonais e LARCs 

devem ser apresentados aos adolescentes, pois são seguros 

nessa faixa etária e efetivos no que se propõe, que é evitar a 

gravidez indesejada. Os LARCs ainda oferecem um adicional: 

não dependem de fatores comportamentais, devendo ser 

oferecidos sempre que foram elegíveis.  

Portanto, o planejamento familiar bem feito resulta em 

um saldo positivo à saúde materno infantil, desencorajando a 

gravidez na adolescência e prevenindo suas complicações, 

tanto físicas e biológicas quanto psicossociais e econômicas. 

Enfatiza-se, então, a necessidade de mais investigações 

que abordem a temática, fornecendo um panorama geral e 

situacional do problema e acrescentando mais conhecimento à 

literatura, que se mostra ainda limitada no que se refere à 

contracepção na adolescência. Estudos de revisão que 

atualizem às equipes de saúde na temática de gravidez na 

adolescência devem ser conduzidos, e linhas de intervenção 

baseadas sobretudo na educação e no ganho de autonomia 

devem ser encorajados.  
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RESUMO: O projeto de extensão Atividade educativa como 
estratégia para promoção da qualidade de vida, surge com o 
objetivo de realizar  medidas de prevenção e promoção da 
saúde na população mais susceptível, disseminando 
informações sobre a endemia, para conhecimento e combate 
da doença. Objetivou-se relatar as medidas educativas por 
meio de um relato de experiência em uma área propícia à 
fluorose. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 
experiência, a partir da vivência de discentes participantes do 
projeto de extensão Atividade educativa como estratégia para 
promoção da qualidade de vida, vinculado à Escola Técnica de 
Saúde de Cajazeiras – ETSC da Universidade Federal de 
Campina Grande – UFCG e a Escola Técnica de Saúde da 
UFPB - ETS, desenvolvido na Vila do Brejo, localidade 
pertencente à cidade de São João do Rio do Peixe (PB). No 
processo de execução, foram realizadas ações 
educativas/lúdicas, visita domiciliar, oficinas, palestras e 
distribuições de impressos. Desse modo, o projeto 
proporcionou a esta comunidade o acesso à informação acerca 
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da fluorose e problemas por esta alteração ocasionada, 
assumindo ainda um papel importante e incentivador da 
continuidade do autocuidado e do autoconhecimento para 
manutenção da saúde. 
Palavras-chave: Fluorose. Promoção da saúde. Prevenção. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da saúde pública, que se estabelece 

como campo científico ao longo do século XX, é possível 

observar ao longo do tempo o surgimento de alguns padrões 

explicativos para o processo saúde-doença, tendo a saúde 

como ausência de doenças; a saúde como bem-estar; a saúde 

como um direito, baseada no conceito ampliado de saúde 

dentre outros (RIOS, 2019). 

Logo, o processo saúde-doença é considerado 

resultante de determinada vivência social e influências diversas, 

tais como os fatores ligados à cultura, escolaridade, 

intelectualidade, e  ainda, ligados ao ambiente como moradia, 

saneamento, acesso ao transporte, água potável e o aspecto 

econômico. Tais fatores influenciam e caracterizam a vida 

social e a qualidade de vida do indivíduo (SILVA, 2016). 

Então, no desenvolvimento de conexões e diálogos entre 

a universidade e a sociedade, a extensão universitária se 

depara com vários problemas sociais que solicitam a 

colaboração dos saberes interdisciplinares para sua solução. A 

extensão, então, tem sido uma estratégia importante, na 

medida em que aproxima os estudantes das necessidades 

individuais e coletivas das comunidades (RIOS, 2019). 

 Nessa perspectiva, as ações de extensão universitária 

também conseguem atuar, dentre suas diversas esferas, na  
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promoção da saúde, com base nas diretrizes da atenção 

básica, levando ações de saúde coletivas que envolvam 

promoção e prevenção, desenvolvida por meio de práticas de 

cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 

multiprofissional, com enfoque na qualidade de vida do 

indivíduo (FONSECA et al, 2020; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2017). 

 No estado da Paraíba, existem três microrregionais de 

saúde consideradas como situação de fluorose endêmica e o 

município de São João do Rio do Peixe é uma delas. Localizado 

na mesorregião de Cajazeiras, situa-se a cerca de 500 km da 

capital João Pessoa e aproximadamente 20 km da Cidade de 

Cajazeiras, com uma população estimada de 18.026 pessoas, 

tendo como meio de subsistência a agricultura e a pecuária 

(IBGE, 2020; SOUZA, 2011; ADRIANO et al., 2017). 

 O flúor é um elemento químico e o décimo terceiro 

elemento mais abundante na natureza, estando presente no 

ar,água e solo. As regiões que possuem altas concentrações de 

fluoreto na água, podem desenvolver alterações dentárias 

(Fluorose dentária) e alterações esqueléticas (Fluorose óssea) 

(ADRIANO et al., 2017; SAMPAIO; LEVY, 2011). 

 Entende-se por fluorose dentária como sendo um 

distúrbio/defeito em esmalte dentário que clinicamente se 

apresenta desde leve linhas esbranquiçadas até a severas 

manchas opacas ou escurecidas, podendo afetar a função 

estética e/ou mastigatória. Já a fluorose óssea ocorre quando 

os indivíduos ingerem diariamente água com concentrações de 

fluoretos acima de 3,0-3,5 mg/L, apresentando como 

características clínicas mais comuns a imobilização das 



PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE EM ÁREA ENDÊMICA DE 
FLUOROSE : RELATO DE EXPERIÊNCIA 

318 
 

articulações e discrepâncias ósseas como exostose do joelho 

(QUEIROGA et al., 2017; ADRIANO et al., 2017). 

 Com isso, se altas doses de fluoreto for ingerido em 

grande quantidade de uma única vez, determinará uma 

toxicidade aguda. Enquanto que a toxicidade crônica é 

representada pela fluorose dentária e óssea, resultante da 

administração de pequenas quantidades de forma contínua 

(MAGALHÃES, 2018). 

Desse modo, parcelas significativas da população rural 

não tem acesso à água tratada, tais pessoas recorrem às fontes 

alternativas de abastecimento de água, como por exemplo, 

poços artesianos (ADRIANO et al., 2017) 

A esta prática, soma-se as altas temperaturas médias, 

que determinam um elevado consumo de água diário pelos 

habitantes do semi-árido. Quando esse consumo ocorre por 

uma água com altos teores de flúor, dependendo da idade do 

indivíduo, pode ocorrer intoxicação por fluoretos (SOUZA, 

2011). 

Dessa forma, medidas de prevenção e promoção da 

saúde da população mais susceptível, atrelado às informações 

sobre a endemia, são essenciais ao combate da doença. 

Objetivou-se relatar as medidas educativas por meio de um 

relato de experiência em uma área propícia à fluorose. 

 

METODOLOGIA 

 

  O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo ,do 

tipo relato de experiência, a partir da vivência de discentes 

participantes do projeto de extensão Atividade educativa como 

estratégia para promoção da qualidade de vida, vinculado à 
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Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras – ETSC da 

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG e a Escola 

Técnica de Saúde da UFPB - ETS, desenvolvido na Vila do 

Brejo, localidade pertencente à cidade de São João do Rio do 

Peixe (PB). 

  O relato de experiência é um tipo de fonte de informação 

dedicada à coleta de depoimentos e registro de situações e 

casos relevantes que ocorreram durante a implementação de 

um programa, projeto ou em uma dada situação-problema. A 

pesquisa qualitativa faz a análise das expressões humanas 

presentes nas relações, nos sujeitos e nas representações 

(NUNES et al., 2017; ALVES; LEITE; MACHADO, 2010). 

Então, a escolha da Vila do Brejo se deve ao fato desta 

localidade apresentar elevadas concentrações de flúor em 

todos os poços, dispor de agentes comunitários conhecedores 

e mobilizados com a questão da fluorose dentária, e por ser 

uma área que concentra a maioria dos casos mais severos de 

fluorose dentária e óssea em crianças e adultos do estado da 

Paraíba.  

Além dos fatores citados, o local apesar de isolado do 

centro urbano do município (S. João do Rio do Peixe), existe 

um fácil acesso para veículos comuns e dispõe de infra-

estrutura adequada (eletricidade, escolas), o qual permite a 

execução das ações. Porém por se tratar de zona rural, as 

ações extensionistas nesta localidade por parte da Instituição 

são inexistente. 

A partir do levantamento do perfil sócio epidemiológico 

da comunidade, foi possível, prever e focar nas necessidades 

reais presentes no local e trabalhar com enfoque no principal: 
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levar ações de saúde sobre o problema mais prevalente na 

região. 

A estratégia metodológica usada para alcançar o 

objetivo, foi o envolvimento da estrutura dinâmica e 

participativa entre discentes, docentes, profissionais de saúde 

e usuários, na perspectiva da construção de saberes e fazeres 

para o nível da comunidade, construindo dessa forma, a 

cidadania. 

 

RELATO DA AÇÃO 

 

Com intuito de concretizar esses processos educativos, 

realizou-se oficinas, palestras, dramatização, apresentações 

lúdicas com temáticas da saúde, planejamento estratégico das 

ações, leitura, discussão, treinamento e conhecimento do perfil 

da comunidade.  

 Diante disso, usamos as ações educativas/lúdicas, 

realizando visita domiciliar, oficinas, palestras, distribuições de 

impressos. Trabalhando com uma linguagem adequada e 

imagens que facilitam a compreensão das pessoas sem o 

conhecimento do assunto e elevam o aproveitamento dessas 

ações pelos indivíduos da localidade em questão.  

Foi realizado um total de dez encontros com a 

comunidade, sendo o último encontro destinado ao 

encerramento das atividades do grupo, sendo o diferencial. 

 A frequência no grupo era variável entre os 

participantes. Existiam aqueles que não faltavam a nenhum 

encontro, mas também havia alguns com assiduidade menor, 

no entanto, as atividades em nenhum encontro deixaram de 

acontecer por ausência de participantes. 
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Os primeiros encontros, foram destinados ao 

planejamento das ações. Foi realizado a organização do 

material, estudos sobre cada temática a ser trabalhada no 

local, sobretudo que abordasse orientação acerca da fluorose 

dentária e óssea na comunidade, pelo fato do problema existir 

na localidade (Figura 1). 

 

Figura 1. Residentes da Comunidade com Fluorose Dentária. 

Fonte: Autores, 2020. 

Com a realização do mapeamento da distribuição de 

flúor nessa localidade, estimou-se que aproximadamente 2.465 

pessoas podem ser afetadas pela fluorose dentária e 1.057 

pessoas podem ser afetadas pela fluorose esquelética, sendo 

comprovado que essa região precisa de atenção em ações de 

intervenção contra a doença (SOUZA et al., 2013). 

Adriano et al. (2016) encontrou em seu estudo mais 

recente, que a água consumida apresenta uma concentração 

de 5,2ppm de flúor. Logo, para a ocorrência de fluorose óssea 
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é necessário  que o indivíduo consuma diariamente  água  que  

apresente  uma  concentrção  de 3,0 - 3,5  mg/L. 

Então, explica-se o porquê  dessa  região  ser  tão 

comum a fluorose, tanto óssea, quanto dentária (Figura 2). 

 

Figura 2.  Moradora da Comunidade com 74 anos 

apresentando os Joelhos com característica de "knock Knee", 

idosa da região endêmica de São João do Rio do Peixe com 

Fluorose Óssea.  

 

 

Fonte: Autores, 2020. 
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 As atividades de promoção à saúde desenvolvidas pelos 

acadêmicos que englobavam atividades físicas (alongamentos, 

caminhadas, exercícios que trabalhavam com a coordenação 

fina, flexibilidade, entre outros), recreativas (brincadeiras, 

músicas, desenhos e pinturas), oficinas de educação em saúde 

(abordava assuntos de acordo com o interesse e conhecimento 

dos participantes), gincanas, danças, foram realizadas com a 

participação de  grupos da comunidade (Figura 3). 

  

Figura 3. Palestra de abertura sobre Higienização da pele e 

dos alimentos. 

Fonte: Autores ,2020. 

 

O desenvolvimento das oficinas foi facilitado pela 

disponibilidade das Agentes de Comunidade de Saúde - ACS, 

que sempre entregaram os convites e convocaram a 

comunidade para as atividades, seja na própria unidade de 
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saúde , espaço escolar, praça e a igreja . 

As ações realizadas foram estruturadas e organizadas 

por meio da percepção das necessidades e limitações dos 

participantes. 

 Foram realizadas ação de Saúde Bucal em parceria 

com as duas Instituições de ensino, com os alunos do Técnico 

de Saúde Bucal UFCG, realizando uma gincana e distribuição 

de brindes paras as crianças da Comunidade Endêmica de 

Fluorose no Alto Sertão (Figura 4). 

 

 Figura 4: Palestra interativa sobre Saúde Bucal, com 

realização de gincana. 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

Através da equipe multiprofissional, foram discutidas e 

trabalhadas incorporações para melhoria do estilo de vida, 

mediante a presença de fluorose óssea e dentária na 

localidade, assim mostrando a importância da modificação de 
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hábitos para a melhoria da qualidade de vida, tanto em 

crianças, adolescentes e também na terceira idade, 

configurando assim, uma atenção voltada a todos os grupos 

daquela região (Figura 5 e 6). 

 

 Figura 5: Feira da Saúde e confraternização com a 

comunidade. 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

Figura 6: Ação sobre sexualidade na adolescência e na terceira idade 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2020. 
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  Percebeu-se, no decorrer do projeto, significativa 

evolução e desenvolvimento do senso reflexivo, crítico e 

participativo bem como a participação efetiva, dinamismo, 

comunicação e estabelecimento de vínculo com a comunidade 

endêmica. 

  Conseguimos de forma satisfatória, promover a 

sensibilização tanto da comunidade como dos profissionais que 

atuam no local, da importância das ações de saúde. A partir do 

levantamento do perfil sócio epidemiológico da comunidade, foi 

possível, antecipar e focalizar, nas necessidades reais 

presentes no local. 

  Através das Diretrizes da Política Nacional de Atenção 

Básica, o projeto trabalhou com várias linhas de cuidado a 

saber; saúde da criança, saúde bucal, saúde do trabalhador, 

saúde da mulher, saúde do homem, adulto e idoso, na 

perspectiva da prevenção de doenças e promoção de saúde da 

população. 

A partir das experiências verifica-se que as ações de 

Promoção de Saúde na Comunidade endêmica  de fluorose 

proporcionou um grande aprendizado, contribuindo para o 

crescimento formativo de todos que realizaram as atividades 

interdisciplinar, em especial os discentes, permitindo aproximar-

se com a essência e a  subjetividade do indivíduo dentro do seu 

contexto social. 

Algumas avaliações pelo público beneficiado pelo 

projeto: 

 

“ Foi muito bom, pois podemos perceber o quanto as pessoas 

sentiram felizes com as ações: apresentações,sorteios de 

brindes e lanches. E um momento ímpar na vida dessas 
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pessoas. Por isso, é muito bom poder compartilhar de tudo 

isso e poder contribuir com a felicidade dos outros “ ( M. F. P. 

S. )  

 

 “Diversão para as crianças, alegria e saúde. “ 

( C. R. S ) 

 

 “Eu achei uma boa ação para a comunidade, 

trouxe muita alegria para meus filhos, proporcionou um dia 

diferente.” ( E. S .) 

 

 “ O projeto para mim foi muito importante, 

pois falou sobre a saúde bucal, isso já quer dizer tudo na 

nossa saúde. Eu adorei as brincadeiras.” ( J. B. L. ) 

 

 “ Eu achei muito bom, eu gostei muito das 

brincadeiras educativas gostei das lembranças gostei da peça 

teatral achei muito bom queria que tivesse outras vezes. “ ( N. 

A. S. ) 

 

De forma geral, os estudos encontrados destacam a 

importância do trabalho em equipe multiprofissional, entendido 

como eixo orientador da formação e trabalho no âmbito das 

residências em saúde, sendo necessário, concomitantemente 

com a intersetorialidade, para  a  construção de uma assistência 

integral às necessidades de saúde da população (PAIVA SP, 

2019) 

Os trabalhos multiprofissionais que vem sendo 

realizados e apresentados nos estudos publicados se  

apresentam  como  potencializadores  e  enriquecedores  da  
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intervenção profissional  da  equipe,fortalecendo  as  atribuições  

das  profissões,  os  encaminhamentos tomados pela equipe, 

sendo esses compartilhados, articulados, no intuito de efetivar 

a resposta a partir de uma visão ampliada de saúde 

(ELEUTÉRIO, SOARES, 2012). 

O elo discente-sociedade é importante para que os 

alunos construam uma ampla e adequada concepção de saúde. 

A organização curricular deve possibilitar o diálogo entre as 

diferentes áreas. Isto implica uma prática interdisciplinar no 

ensino, uma integração das diferentes áreas do conhecimento, 

um trabalho de troca e cooperação, aberta ao diálogo e ao 

planejamento (BRASIL, 2013). 

Entende-se que, dentro do complexo dinâmico do 

desenvolvimento humano, a promoção da saúde tem como 

objetivo específico o incremento da vitalidade orgânico-

psíquica. 

Dessa forma, a realização desses processos educativos 

possibilitou a capilarização das ações concretas do projeto junto 

à comunidade, promovendo também o fortalecimento do 

vínculo entre a instituição e a comunidade portadora de fluorose 

no alto sertão paraíbano, possibilitando a esta, um 

acompanhamento diferenciado.  

Visintainer e Soares (2019), afirmam que assuntos sociais 

como a saúde e sua promoção fazem parte do contexto real de 

vida dos alunos, e sua abordagem cria condições para que os 

conhecimentos científicos possam ser aplicados no dia a dia, 

numa perspectiva de ação e não somente instrumental, sendo, 

de grande valia que o discente tenha experiência social além 

dos muros da universidade. 
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Nesse interím, o desenvolvimento de habilidades e 

competências pessoais e coletivas, o processo de ensino e 

aprendizagem deve ser contextualizado e globalizado, no qual 

os conteúdos se comuniquem, se relacionem e se liguem à 

realidade (HASHIZUME, 2019; VISINTAINER; SOARES, 2019) 

Para a execução do projeto e ações, os bolsistas foram 

fundamentais para o bom andamento do projeto, articulação 

com os diferentes atores envolvidos e estímulo à participação 

das extensionistas voluntárias.  

Com isso, foi possível perceber ao longo do andamento 

do projeto a evolução deles no domínio sobre as temáticas 

abordadas assim como na aquisição de competência que 

certamente lhe serão utéis como futuros profissionais. A 

sensibilidade demonstrada sobre as questões que o projeto 

aborda também farão diferença na sua atuação profissional. 

A colaboração dos extensionistas, foi crucial no 

desenvolvimento do projeto, que gerou a oportunidade de se 

tornarem profissionais mais capacitados para atuar no processo 

de educação em saúde, prestando uma atenção de qualidade 

a população. Apresentaram-se também comprometidas com o 

projeto, participando das atividades propostas, adquirindo 

capacidade de trabalharem de maneira colaborativa. 

No cenário geral, as ações foram desenvolvidas de 

maneira satisfatória, considerando a participação efetiva de 

todos que atuaram no projeto: os discentes, docentes, 

profissionais da unidade e membros da comunidade, 

evidenciados através dos relatos e a presença freqüente nos 

encontros.  

E através disso possibilitou fortalecer a pesquisa, ensino 

e extensão, tríade da universidade, propiciando tambem a 
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apresentação de trabalhos de cunho científico, participação em 

congressos dentre outros. 

 

CONCLUSÕES  

 

Este trabalho proporcionou o acesso à informação 

acerca de fluorose e problemas por esta alteração ocasionada. 

Dessa forma, a ação assume ainda um papel importante 

e incentivador da continuidade do autocuidado e do 

autoconhecimento para manutenção da saúde. 

Ademais, propicia  conhecer o usuário como um sujeito 

portador de um saber sobre o processo saúde-doença-cuidado 

nesta localidade, capaz de estabelecer uma interlocução 

dialógica com a comunidade e a Universidade e de desenvolver 

uma análise crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das 

estratégias de luta e enfrentamento de determinadas 

morbidades. 

  Como também, essas ações teve cunho de importância 

no crescimento intelectual e prático para os participantes do 

projeto/ação, com o enfoque em formar profissionais com 

olhares voltados as necessidades das comunidades e de 

profissionais que valorizem/pratiquem as ações em saúde. 

Assim, pode-se desmistificar informações equivocadas 

da doença a população, que de posse desse conhecimento, 

pôde tornar-se um ator social disseminador das informações 

compartilhadas, melhorando assim a qualidade de vida dessa 

comunidade. 
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RESUMO: A doação voluntária de sangue caracteriza-se como 
uma prática solidária, na qual o doador permite a retirada do 
seu próprio sangue para que possa ser utilizadado nas 
transfusões sanguíneas. Dito isso, torna-se necessário discutir 
aspectos relacionados à prática da doação voluntária de 
sangue com o público jovem objetivando a captação precoce e 
manutenção dos estoques de sangue e hemoderivados dos 
hemocentros. Objetivou-se relatar experiência da roda de 
conversa com os estudantes de enfermagem sobre a doação 
voluntária de sangue. Trata-se de estudo qualitativo, descritivo, 
do tipo relato de experiência da roda de conversa desenvolvida 
com 39 discentes de enfermagem, uma professora e dois 
coordenadores. O momento foi conduzido mediante o 
lançamento de perguntas norteadoras no decorrer da roda de 
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conversa e logo após realizou-se visita técnica nos setores de 
hemoterapia. Os resultados foram apresentados de forma 
descritiva e discutidos perante a literatura científica. Ficou 
evidente que a roda de conversa propiciou a participação ativa 
dos discentes, ampliação dos conhecimentos, visibilidade à 
temática, (com)partilhamento de experiências. Diante disso, a 
realização da roda de conversa para discutir o assunto exposto 
com os estudantes de enfermagem, foi de suma importância 
pois além da construção do conhecimento foi possível contribuir  
na formação acadêmica-profissional e no crescimento pessoal. 
Ademais, possibilitou perceber a necessidade do 
desenvolvimento de grupos educativos durante os cursos 
formativos visando a universalidade e integralidade do cuidado. 
Palavras-chave: Estudantes de Enfermagem. Promoção da 

Saúde. Serviço de Hemoterapia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A concepção de que o tecido sanguíneo tem a 

capacidade de curar é uma concepção bastante discutida no 

decorrer do tempos; nota-se os primeiros registros em 

documentos dos povos ancestrais, como dos egípcios, romanos 

e antigos noruegueses (PEREIRA; BASTOS, 2009). Os 

registros apontam que os povos egípcios banhavam-se com o 

sangue de jovens guerreiros objetivando adquirir suas 

habilidades. Já para as civilizações gregas, o sangue era 

considerado como um sustentáculo da vida (BASTOS; VILELA; 

SILVA, 2001). 

Nas passagens bíblicas é possível observar várias 

questões relacionas ao sangue. Duas principais delas, referem-

se a transubstanciação do vinho em sangue por Jesus Cristo e 
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a outra questão está associada a crucificação de Jesus, onde o 

sangue derramado significa a remissão dos pecados retratando 

a libertação e purificação (PEREIMA et al., 2010). 

O sangue caracteriza-se em um tecido de aparência 

líquida, com alta viscosidade, grande teor de água sendo 

composto por três principais células: os eritrócitos (células 

vermelhas e hemácias), os trombócitos (plaquetas) e por fim, os 

leucócitos sendo representados pelas células brancas. Tais 

compenentes representam cerca de de 40% a 45% de todo o 

volume sanguíneo (TOLLER et al., 2002; SMELTZER, 2014).  

As principais funções do sangue referem-se ao 

transporte de oxigênio e nutrientes absorvidos do trato 

gastrointestinal até as células do organismo, para que ocorra o 

metabolismo celular. Ademais, auxilia no transporte de 

hormônios, imunoglobulinas e outras substâncias até os seus 

locais de uso ou de ação. Salienta-se que o sangue 

compreende cerca de 7% a 10% do peso corporal normal e 5 a 

6 litros de volume (SMELTZER, 2014).  

Atualmente existem quatro grupos sanguíneos 

principais, são eles, A+; A-; B+; B-, AB+; AB-; O+ e O-. Torna-

se importante mencionar que os indivíduos que possuem o 

grupo sanguíneo do tipo “A” possuem o antígeno A, os do tipo 

“B” possuem antígeno B, os do tipo “AB” consequentemente 

possuem os dois antígenos (A e B) e os do tipo “O” não 

possuem nenhum antígeno (BRASIL, 2020).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que o 

sangue e seus componentes são vistos como medicações 

fundamentais aos sistemas nacionais de assistência à saúde 

(SILVA JÚNIOR; COSTA; BACCARA, 2015). Constitui em um 
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elemento de suma importância para o funcionamento e 

manutenção da assistência hematológica e transfusional na 

contemporaneidade, bem como na saúde pública em geral 

(SOUZA; SANTORO, 2019).  

Salienta-se, a inexistência de uma substância que possa, 

em sua totalidade, substituir o tecido sanguíneo. O sangue 

torna-se bastante utilizado na assistência clínica, 

especialmente em situações que envolvem cirurgias, acidentes, 

violências, anemias, intecorrências no parto e pós-parto e 

dentre outras situações (PEREIRA et al., 2016). 

O processo de doação de sangue no Brasil, consiste em 

um ato espontâneo, conforme os presupostos estabelecidos na 

Constituição Federal de 1988 e na Portaria n° 343/2002 que 

determina que a doação de sangue só pode ocorrer de forma 

voluntária sem nenhuma remuneração financeira, de tal modo 

que o sangue obtido é destinado exclusivamente as transfusões 

sanguíneas (MALHEIROS et al., 2014; SILVA; VALADARES, 

2015). 

Ainda conforme a Constituição Federal de 88, diante dos 

artigos 197 e 199, determinam ao setor público a 

regulamentação, fiscalização e o controle das atividades 

pertencentes a utilização dos hemoderivados e 

hemocomponentes, coibindo a livre comercialização deste 

produto, o sangue, em território brasileiro (PEREIMA et al., 

2010). 

A doação de sangue caracteriza-se como uma prática 

solidária, na qual o doador permite a retirada de 

aproximadamente 450 ml do seu próprio sangue para que 

possa ser armazenado nos hemocentros e/ou bancos 
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sanguíneos e, posteriormente utilizados nas transfusões 

sanguíneas, transplantes, cirurgias e procedimentos 

oncológicos (MALHEIROS et al., 2014; BRASIL, 2020). 

É importante mencionar que o único meio de obtenção 

do sangue é através das doações daqueles que buscam os 

hemocentros por livre espontânea vontade (FREIRE; 

VASCONCELOS, 2013). Com isso, as doações são 

reconhecidas mundialmente como um ato voluntário e altruísta 

capaz de salvar milhares de vidas (BARBOSA; COSTA, 2014). 

Segundo Stephanou e Moreira (2019) a necessidade de 

transfusões de sangue tem se elevado nos decorrer dos tempos 

à nìvel mundial. Com isso, a procura por doadores voluntários 

e elegíveis, é uma preocupação e/ou obstáculo constante das 

autoridades sanitárias. 

No Brasil, o serviço de hematologia e hemoterapia é 

regulamentado pela portaria vigente do Ministério da Saúde 

pelo n° 13.767/1993, que discorre sobre todo processo que 

envolve a captação dos doadores voluntários, coleta e 

processamento do sangue, transfusões, hemocomponentes  e 

hemoderivados. Vale lembrar que após a transfusão sanguínea, 

existem possibilidades de ocorrerem  complicações, carecendo 

assim, assistência imediata dos profissionais de saúde que 

atuam nos setores de hemoterapia (LOURENÇO et al., 2017).  

Os dados estatísticos a nível mundial demonstram que 

as doações de sangue não acompanham o aumento constante 

das demandas de transfusões sanguíneas (RODRIGUES; 

REIBNITZ, 2011). Tendo o Brasil como referência, nota-se que 

a situação é semelhante, uma vez que o país enfrenta como 

desafios maiores, dificuldades para garantir a distribuição de 
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sangue de maneira segura e sustentável, bem como a obtenção 

do mesmo através da captação e fidelização de doadores 

voluntários (CARLESSO et al., 2017). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

ideal seria que 3% a 5% da população fossem doadores de 

sangue voluntários, com o propósito de manter os estoques de 

sangue e hemoderivados regulares em um país (LOCKS et al., 

2019). Entretanto, no contexto brasileiro a situação é alarmante, 

já que aproximadamente 1,8% dos brasileiros são doadores de 

sangue, desta forma, a falta de sangue poderá colocar milhares 

de vidas em risco (PEREIRA et al., 2016; FREIRE; 

VASCONCELOS, 2013; ROSA et al., 2018).  

Logo, se faz necessário em curto prazo o estímulo 

constante para realização da doação por meio de diversas 

estratégias de captação e fidelização dos doadores e/ou pela 

mobilização permanente da sociedade (MACEDO et al., 2015).  

É de suma importância a divulgação das campanhas 

educativas com o intuito de captar e conquistar a fidelidade dos 

que já são doadores ou os que pretendem ser, informando 

sobre a relevância deste ato solidário e vital, como também para 

esclarecimentos de dúvidas, mitos e incertezas pertinentes ao 

processo de doação (LIBERATO et al., 2013).  

Sendo assim, observa-se a utilização diária dos meios de 

comunicação com fins voltada a divulgação sobre a doação 

voluntária de sangue tais como, Facebook, WhatsAPP e 

Instagram visando atingir principalmente o público-alvo na faixa 

etária de 16 a 69 anos para que se tornem doadores voluntários 

fidelizados (CARLESSO et al., 2017). 
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As evidências científicas revelam que a equipe de 

enfermagem exerce um cuidado essencial desde a captação 

dos doadores até o processo transfusional. O processo de 

doação de sangue requer da equipe de enfermagem uma 

assistência cada vez mais humanizada, holística e integral 

visando garantir a segurança dos candidatos a doadores em 

todas as etapas de doação, como também dos receptores 

durante as transfusões (NASCIMENTO et al., 2015). 

A equipe de enfermagem participa ativamente em todas 

etapas do ciclo do sangue, são elas: captação dos candidatos; 

a triagem clínica hematológica; coleta de sangue; 

fracionamento; estoque  e liberação; testes pré-transfusionais e 

por fim a transfusão. Diante disso, esta classe profissional 

exercem um papel de suma importância na segurança durante 

a coleta de sangue e no processo transfusional (FAQUETTI et 

al., 2014).  

Nesta perspectiva, é necessário que os profissionais de 

saúde mantenham atentos durante a coleta de sangue e nas 

transfusões sanguíneas, com vista a identificarem 

precocemente possíveis complicações que coloquem a vida 

dos doadores e receptores em risco, bem como manterem seus 

conhecimentos atualizados. Assim, é necessário a realização 

de discussões para que possam identificar o que estes 

profissionais sabem sobre o processo de doação e/ou 

transfusão de sangue, além de identificar se os mesmos 

sentem-se preparados para assitir os clientes durante ambos 

processos (FORSTER et al., 2018).  

No estudo de Nascimento et al. (2015) apontaram a 

relevância do desenvolvimento de grupos educativos ainda 
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durante a graduação com o objetivo de iniciar precocemente 

discussões sobre o processo de doação e transfusão de 

sangue, bem como sensibilizar e incentivar os discentes sobre 

os benefícios dessa prática. Ademais, menciona-se que é 

fundamental que os enfermeiros durante a triagem clínica 

possam realizar o processo educativo objetivando a conquista 

da fidelização dos doadores.  

Levando em consideração a importância que o tecido 

sanguíneo tem na manutenção da vida dos indivíduos, no 

desenvolvimento das estratégias de captação de doadores, os 

elementos motivacionais e os cuidados de enfermagem na 

assistência hematológica e hemoterápica, o interesse pelo 

estudo justifica-se pelas experiências acadêmicas no setor de 

hematologia e hemoterapia e ao explicitar a vivência e os 

conhecimentos adquiridos em uma roda de conversa com os 

estudantes de enfermagem sobre a doação voluntária de 

sangue. 

Assim, este estudo contribuirá fornecendo visibilidade a 

temática, incentivo no desenvolvimento de grupos educativos 

no ambiente acadêmico e estímulo a doação voluntária de 

sangue. Ainda permite trazer contribuições no desenvolvimento 

de novas pesquisas científicas que busquem investigar as 

percepções de estudantes universitários da saúde sobre a 

doação voluntária de sangue. 

Diante do exposto, objetivou-se relatar experiência da 

roda de conversa com estudantes de enfermagem sobre a 

doação voluntária de sangue. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

Trata-se de estudo qualitativo descritivo do tipo relato 

experiência de uma roda de conversa acerca da doação 

voluntária de sangue com os estudantes matriculados 

regularmente no 5° semestre do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Regional do Cariri – URCA / 

Unidade Descentralizada de Iguatu (UDI), no Hemocentro 

Regional do Município de Iguatu-CE.  

A roda de conversa aconteceu no dia 09 de Maio de 2019 

em um Hemocentro Regional localizado na região Centro-Sul 

do estado do Ceará. Participaram do momento 39 estudantes 

de enfermagem, uma professora representando a universidade 

e dois coordenadores representando a instituição em saúde em 

questão (hemocentro). Salienta-se que todos os participantes 

foram facilitadores. O momento teve duração de três horas e 

trinta minutos do turno matutino, iniciando pontualmente as 

08:00 horas e finalizando as 11:30.  

Utilizou-se como metodologia de trabalho, a roda de 

conversa, que se orienta pelo referencial teórico-metodológico 

da Educação Popular de Paulo Freire. Conforme Sampaio et al. 

(2014) as rodas de conversas constitui em um instrumento que 

proporciona a ampliação e construção do saber, encontros 

dialógicos, adoção de hábitos saudáveis, ofertando assim 

possibilidades de produção e ressignificação de sentido – 

saberes – acerca das experiências e vivências dos sujeitos 

participantes.  

O método de ensino utilizado durante a roda de 

conversa, foi o diálogo e as perguntas norteadoras que facilitou 
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e levantou a discussão, tais como, “ O que é doação voluntária 

de sangue?”; “Quais são os serviços ofertados pelos 

hemocentros?”; “Quais são os benefícios deste ato?”; “Quais os 

requisitos para doação?”; “Quias são os horários de 

atendimento nos homocentros?”; “Quais são os profissionais 

que os compõem?”; “Fatores motivacionais para doação 

voluntária de sangue”; “Estratégias de captação”, “Cuidados 

pós-doação”, e “Atuação do enfermeiro durante todo o processo 

de doação e transfusão”.Menciona-se que após a cada 

pergunta norteadora, os participantes dialogavam entre si, 

pontuando pontos importantes sobre aquele assunto.  

Finalizou-se o momento com um feedback positivo, onde 

ocorreu-se a compreensão do conhecimento pela análise da 

verbalização de todos os estudantes sobre a importância da 

doação voluntária de sangue e a manutenção dos hemocentros.  

Logo após a roda de conversa, realizou-se uma visita 

técnica nas dependências do Hemoce, incluindo o local de 

triagem clínica e coleta de sangue. Em seguida, realizou-se os 

cadrastos dos discentes de enfermagem elegíveis para doação 

seguindo para a coleta de sangue. 

  A visita técnica consiste em um instrumento 

metodológico de suma importância no ensino superior, 

permitindo aos discentes potencilizar seus conhecimentos 

adquiridos em sala de aula e aprimorar a compreensão do 

conteúdo teórico com a observação prática. Menciona-se ainda 

que a visita poderá facilitar a aproximação com a dinâmica do 

exercício profissional (COSTA; ARAÚJO, 2012).  
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Os dados obtidos da experiência vivenciada foram 

analisados de forma interpretativa e descritiva e discutidos com 

a literatura científica pertinente à temática em estudo. 

Menciona-se que para realização desse estudo, não foi 

necessário obter o parecer ético do Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Universidade Regional do Cariri (URCA). Para Goldim 

e Fleck (2010) os estudos do tipo de relato de experiência são 

estudos pautados na observação assistencial que, descreve 

uma experiência considerada exitosa/enriquecedora, a qual 

pode contribuir positivamente no crescimento pessoal-

profissional do indivíduo que realiza ação (facilitador) e os que 

participam enquanto ouvintes.  

Assim não existe projetos de pesquisas prévios, onde a 

intenção do(s) autor (es) é apenas apresentar sua experência, 

pontuando as considerações mediante a vivência sobre a qual 

se relata e reflete e o que essa contribuiu para sua formação 

acadêmica-profissional. Assim, não se faz necessário obter, do 

Comitê de Ética em Pesquisa, uma aprovação prévia para 

realização de estudos do tipo de relato de experiência 

(GOLDIM; FLECK, 2010).  

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

 A roda de conversa iniciou-se com acolhimento dos 

discentes pelos coordenadores do hemocentro, seguindo para 

apresentação dos coordenadores, expondo sua trajetória 

acadêmica-profissional na área de hematologia e hemoterapia, 

da professora representante do curso de enfermagem e 

finalizando com apresentação dos acadêmicos de enfermagem.  
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Os coordenadores expuseram os objetivos a serem 

alcançados durante a roda de conversa, retratando as 

contribuições que esse momento poderia proporcionar no 

processo de ensino-aprendizagem no módulo de hematologia e 

hemoterapia da disciplina Enfermagem no Processo de Cuidar 

do Adulto em Situações Clínicas e Cirúrgicas da grade 

curricular do curso de enfermagem da URCA/UDI.  

Ademais, evidenciou-se a importância da doação 

voluntária de sangue, a função dos hemocentos, enfatizou-se a 

atuação do enfermeiro no processo de doação e transfusão de 

sangue e demonstrou-se através de uma visita técnica como é 

a rotina dos serviços, incluindo desde a triagem clínica até a 

coleta de sangue. Com isso, esse momento proporcionou 

acolhimento e despertou interesse tanto pela roda de conversa 

como da temática a ser discutida. 

A primeira pergunta norteadora lançada pelos 

representantes do hemocentro se deu a respeito dos objetivos 

da doação voluntária de sangue, fazendo com que todos os 

discentes tivessem interesse em respondê-la. 

O manual de orientações para promoção da doação 

voluntária de sangue orienta a doação de sangue como um ato 

voluntário, anônimo e altruísta onde o doador permite a retirada 

de aproximadamente 500 ml do seu próprio sangue para ser 

empregado nas transfusões sanguíneas, distúrbios anêmicos, 

complicações e intecorrências  do trabalho de parto, parto e 

pós-parto imediato, transplantes, emergências cirúrgicas e 

procedimentos oncológicos (BRASIL, 2015). A doação de 

sangue é um ato solidário e não remunerado, onde o propósito 

principal do doador é doar seu sangue para que possa ser 
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transfundido com fins terapêuticos SALAUDEEN e ODEH 

(2020).  

Prosseguindo o momento educativo, os estudantes 

perguntaram aos representantes da instituição quais são os 

serviços ofertados pelo hemocentro em sua área de 

abrangência. Os serviços ofertados em todos os hemocentros 

do estado Ceará, referem-se as ações voltadas para 

recrutamento de candidatos elegíveis para as doações de 

sangue, práticas educativas tanto em redes sociais como nos 

hemocentros com vista a sensibilização da sociedade em se 

tornarem doadores voluntários fidelizados. Além disso, são 

realizados cadrastos dos doadores, triagem clínica 

hematológica e sorológica coleta de sangue, realização de 

exames laboratóriais de alta sensibilidade do sangue coletado 

como medida profilática de doenças, incluindo o vírus Human 

Immunodeficiency Virus – HIV, Hepatites virais, Doença de 

Chagas e outras, atendimentos aos pacientes com distúrbios 

hematológicos, atendimentos aos doadores, se estes por 

ventura apresentarem complicações antes, durante ou após a 

doação. 

É válido destacar as atividades educativas do 

Hemocentro proporcionando conhecimento através de 

atividades programadas nas dependências da instituição ou 

fora dela, direcionadas as temáticas de hematologia e 

hemoterapia bem como a possibilidade de desenvolvimento de 

pesquisas científicas na área hematológica. 

Em continuidade à roda de conversa, a pergunta 

norteadora lançada tratou dos benefícios da doação 

espontânea de sangue, onde os coordenadores ressaltaram 
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que os benefícios são voltados tanto para os doadores 

voluntários como para os receptores. Nos doadores, menciona-

se o ganho do dia de folga, insenções em seleções públicas e 

obtenção de exames. Já para os receptores, os benefícios 

desta prática associa-se a sobrevivência e melhoras no quadro 

clínico.  

O estudo de Pereira et al. (2016) destaca que o abono 

do dia de trabalho no dia da doação é previsto na Lei n°1075 de 

27/03/1950 e no decreto de Lei de 28/02/1967 que modifica o 

artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

permitindo a dispensa de um dia de serviço para os 

trabalhadores deste regime. Assim, o diálogo estimulou a 

participação ativa de todos os discentes, tornando-se o 

momento rico em conhecimentos, integrativo, dinâmico e 

promoveu o (com)partilhamento de experiências.  

Em continuidade ao momento de aprendizado, os 

discentes questionaram aos coordenadores sobre os pré-

requisitos básicos para a realização da doação, onde 

responderam que é necessário que o doaodor voluntário 

apresente um bom estado de saúde; se enquadre na faixa 

etária entre 16 a 69 anos e esteja pesando acima de 50kg. 

Somado a isso, no dia da doação os doadores estejam bem 

alimentados e terem dormido cerca de seis horas nas últimas 

24 horas.  

Tais pré-requisitos para doação voluntária de sangue, 

corroboram com os pré-requisitos estabelecidos pela 

Organização Mundial de Saúde. Vale salientar, inicialmente 

quando alguém decide se tornar doador, o mesmo ao chegar 

no local para doação, é submetido a diversas perguntas e 
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exames imunohematológicos para identificar se o sangue 

daquele doador é elegível para futuras transfusões sanguíneas 

(LOURENÇO et al., 2017).  

Carlesso et al. (2017) pontuaram em seu estudo que, 

quanto mais esclarecidos e sensibilizados forem os candidatos 

aptos para as doações sobre os pré-requistos necessários, 

maiores serão as taxas de aptidão no momento da triagem 

clínica. Diante disso, a roda de conversa proporcionou 

visibilidade à temática, esclarecimentos de dúvidas e o 

interesse em torna-se doador voluntário de sangue fidelizado.  

Os discentes ainda perguntaram sobre os horários de 

atendimentos do hemocentro em questão e um dos 

coordenadores destacou que o hemocentro funciona em horário 

comercial, iniciando pontualmente as 07:00 da manhã e 

encerrando as atividades as 17:00 do turno vespertino. 

Salientou-se ainda que funcionam em horário de almoço, uma 

vez que os profissionais realizam rodízio objetivando assistir os 

doaodores que possuem jornada de trabalho em horário 

comercial.  

 No estudo de Lourenço et al. (2017), a jornada de 

trabalho constitue um dos principais obstáculos para 

recrutamento de candidatos elegíveis para as doações de 

sangue, sendo necessário que nos hemocentros os 

profissionais de saúde estejam disponíveis nesses horários ou 

ocorra ampliação dos horários de funcinamento.  

Um dos coordedadores do hemocentro questionou os 

estudantes sobre quais são os profissionais de saúde que 

atuam no hemocentro e três discentes mencionaram a 

participação do médicos, biomédicos e enfermeiros 
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especialistas em infectologia, hematologia e hemoterapia e os 

técnicos de enfermagem. Em seguida, os mesmos foram 

parabenizados pelos coordenadores, pois mencionaram que 

esses são os profissionais de saúde essenciais para 

funcionamento de qualquer hemocentro. 

Quando os discentes foram questionados sobre os 

fatores motivacionais para doação espontânea de sangue, isso 

propiciou o interesse dos participantes compartilhar suas 

perceções, já que muitas foram as respostas verbalizadas 

durante a roda, onde prevaleceu a solidariedade humana com 

objetivo de salvar vidas como elemento motivacional central.  

Malheiros et al. (2014) trazem em seu estudo, ao 

evidenciarem mediante análise dos questionários dos doadores 

voluntários de sangue presentes no Hemocentro Regional de 

Campos (HRC) entre os meses setembro e outubro de 2012, 

que a solidariedade humana  foi a principal razão para o ato de 

doar, seguida pela doação de reposição visando atender as 

necessidades de familiares e amigos.  

Apontamentos semelhantes foram evidenciados no 

estudo de Rosa et al. (2018), visto que na contemporaneidade 

a solidariedade, o comportamento altruísta, a informação, a 

empatia, responsabilidade social e a doação de reposição são 

fatores determinantes no processo de doação de sague, da 

mesma forma são estimulados na captação de candidatos 

elegíveis nesse processo. Frente a isso, as explanações 

fornecidas possibilitou uma melhor compreensão e 

sensibilização acerca do assunto exposto.  

Em continuidade, os discentes mencionaram durante a 

roda de conversa sobre a existência e importância da 
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incorporação das estratégias de captação de candidatos aptos 

para doação. No diálogo, percebeu-se que as estratégias de 

captação e fidelização são diversas, por exemplo, campanhas 

educativas nos meios de comunicação (Instagram, Facebook, 

Twitter e WhatsApp), telefonemas, emails e cartas com 

mensagens altruístas, palestras, vedeos educativos, utilização 

de de aplicativos digitais, sites do próprio hemoce, utilização da 

empresa Uber para buscar e deixar os doadores em suas 

residências e atividades educativas na sala de espera e nos 

eventos sociais. 

Sobre o assunto, Carlesso et al. (2017) evidenciaram que 

as estratégias de captação de doadores se referem a utilização 

de emails, cartas, telefonemas, campanhas educativas nas 

redes sociais, palestras e práticas educativas com objetivo de 

assegurar a quantidade necessária de doadores para 

manutenção dos hemocentros, da mesma forma elevar o perfil 

das doações, afim de garantir uma melhor qualidade do sangue 

coletado e transfudido. Ainda salienta-se que, é necessário 

educar, informar, sensibilizar e motivar a população para que 

mais sangue seja doado.  

Diante disso, identificou-se que com o compartilhamento 

das percepções dos discentes, da professora e dos 

coordenadores, mais integrativo e engrandecedor o momento 

se tornava. Notou-se ainda, o engajamento ativo de todos os 

atores envolvidos na roda de conversa e aprofundamento sobre 

à temática, uma vez que os conhecimentos debatidos na roda 

foram muito bem detalhados.  

Dando continuidade ao momento de aprendizagem, foi 

questionado aos discentes sobre os cuidados pós-doação. Os 
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estudantes mencionaram que os doadores, após doação, 

devem se alimentar adequadamente, beber bastante líquidos, 

evitar exercícios físicos, fumar e dirijir veículos de grande porte.  

No que se reporta a atuação do enfermeiro no processo 

de doação e transfusão de sangue, as percepções verbalizados 

tanto pelos coordenadores como da professora, refere-se que 

a enfermagem exerce um papel determinante na segurança do 

paciente em ambos os processos (doação e transfusão). 

Observou-se nas explanações que a equipe de enfermagem 

atua minimizando erros e ofertando cuidados integrais e 

humanizados, buscando meios para garantir a segurança e a 

integridade do doador e do receptor de sangue.  

Forster et al. (2018) pontuaram em seu estudo que a 

equipe de enfermagem, tendo como referência o enfermeiro, 

exercem um papel de suma importância para a segurança dos 

doadores de sangue e a transfusional. São profissionais 

insdispensáveis que atuam desde a captação dos doadores até 

a pós-transfusão, buscando melhorias durante todo o processo 

e possíveis complicações. Assim, destaca-se a necessidade 

desses profissionais estarem constantemente atualizados com 

formação continuada. 

A vivência durante a roda de conversa sobre a doação 

voluntária de sangue foi necessária e prazerosa pois resultou 

na visibilidade à temática, aquisição e ampliação dos 

conhecimentos sobre o assunto, estímulo ao protagonismo 

juvenil, estímulo a prática da docência, (com)partilhamento de 

experiências e sensibilização tanto na necessidade de se 

desenvolver rodas de conversas e/ou grupos educativos no 
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âmbito acadêmico para tratar de assuntos relevantes como 

esse, como na necessidade de se tornar doador voluntário.  

Ainda foi possível identiifcar o interesse dos demais 

discentes de enfermagem pela roda de conversa, uma vez que 

participaram ativamente durante todo o diálogo, enriquecendo 

o momento com suas percepções e experiências.  

Ao final da roda de conversa, teve início a visita técnica 

aos setores do hemocentro, inicialmente a recepção, sala de 

triagem clínica hematológica, sala de coleta e processamento 

do sangue e por fim sala destinada ao doaodores após doação. 

A visita técnica além de sensibilizar e captar novos doadores 

voluntários de sangue, contribuiu para aproximação da 

dinâmica do futuro exercício profissional em serviços de 

hemoterapia e apreço pela referida área profissional. 

 

CONCLUSÕES  

 

A realização da roda de conversa com os discentes de 

enfermagem foi fundamental para formentar discussões sobre 

o assunto exposto com vista a integralidade da atenção à 

saúde, na construção do conhecimento e no 

(com)partilhamento das experiências pessoais.  

Frente a isso, as ações possibilitaram visibilidade à 

temática no meio acadêmico, esclarecimentos de dúvidas, 

ampliação dos conhecimentos, protagonismo juvenil, vivência 

com a prática da docência e  sensibilização em torna-se 

doaodor voluntário. 

A visita técnica ao setor de hemoterapia demonstrou-se 

uma estratégia essencial para associação do conteúdo teórico 
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aprendido na roda com a prática profissional, viabilizou a 

interação entre o trinômio (discentes-professora-

coordenadores), trocas de experiências, crescimento 

acadêmico/profissional, vivência precoce com a dinâmica do 

futuro exercício profissional e sensibilização acerca da 

importância dos doadores voluntários para manutenção do 

hemocentros e atuação enfermeiros (as) nesses serviços.  
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RESUMO:Atualmente, a humanidade enfrenta 
simultaneamente dois sérios problemas de saúde pública: a 
obesidade e o SARS-CoV-2. Diante disso, os sistemas de 
saúde encontram-se desafiados pela COVID-19 e pelas 
consequências negativas da sua relação com a obesidade. 
Com o intuito de avaliar e demonstrar os principais impactos do 
sobrepeso e da obesidade nas complicações e desfechos 
clínicos ocasionados pelo SARS-CoV-2, foi construída uma 
revisão bibliográfica do tipo narrativa. A obesidade caracteriza-
se pela variação na quantidade e localização de tecido adiposo 
acumulado que, ao ativar o sistema imune, desencadeia um 
estado de inflamação. Isso porque esse tecido é um órgão 
complexo e dinâmico, que assume um papel endócrino, funções 
metabólicas e fisiológicas. No ínicio da pandemia da COVID-19, 
a obesidade não era vista como uma ameaça. No entanto, foi 
assim considerada posteriormente, por ser um fator de risco 
independentemente da idade, sexo ou comorbidades. Isso 
porque o estado nutricional do paciente acometido pelo vírus 
influencia nas desregulações metabólicas, ao comprometer o 
sistema imune, levando-o à liberação exacerbada de citocinas 
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inflamatórias. Dessa forma, a identificação e o monitoramento 
do estado nutricional, e a intervenção precoce da terapia 
nutricional são fundamentais para um prognóstico positivo. 
Portanto, conclui-se que a obesidade contribuiu negativamente 
para os indivíduos acometidos pela COVID-19, e que mais 
estudos são necessários pra esclarecer os mecanismos 
envolvidos. 
 

Palavras-chave: Obesidade. Inflamação. SARS-CoV-2. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A epidemia de obesidade encontra-se em ascensão 

tanto em países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos, 

configurando-se como um sério problema de saúde pública 

global (ABESO, 2020). 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

em 40 anos os casos de sobrepeso e obesidade quase 

triplicaram, afetando mais de dois bilhões de adultos no mundo 

(BRASÍLIA - DF, 2020). Portanto, a obesidade é tida como uma 

epidemia mundial, e sua crescente prevalência vem sendo 

atribuída a diversos processos biopsicossociais. (DIAS et al., 

2017). 

Seguindo tendências, o Brasil enfrenta desde o século 

passado uma importante mudança no perfil das cargas de 

doenças que acometem sua população, sendo observados três 

processos ocorrendo de forma concomitante: transição 

demográfica, epidemiológica e nutricional, nos quais mudanças 

no padrão alimentar relacionadas ao estilo de vida favorecem 

ao aumento progressivo de sobrepeso, obesidade, e 

comorbidades associadas (DISTRITO FEDERAL, 2017).  
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Desse modo, a obesidade tornou-se objeto de políticas 

públicas nos últimos 15 anos, e o Ministério da Saúde, por meio 

do Sistema Único de Saúde (SUS), é o principal propositor de 

ações, seguindo a tendência internacional (DIAS et al., 2017). 

Nesse mesmo raciocínio, Abeso (2020) ressalta que a 

obesidade representa um desafio às políticas de saúde, pois é 

causa direta de doenças crônicas em diversas regiões em todo 

o mundo, o que acarreta o crescimento das despesas 

referentes às ações de combate a essas enfermidades.  

Em meio a esse cenário, há cerca de onze meses o 

mundo se deparou com a doença COVID-19 (SARS-CoV-2) e 

observou-se que as duas patologias apresentam algumas 

similaridades, dentre elas a ativação do sistema imune, e o fato 

de serem desencadeadores de inflamação sistêmica. Diante 

disso, os sistemas de saúde encontram-se desafiados 

atualmente pela COVID-19, e pela sua relação danosa com a 

obesidade (BRANDÃO et al., 2020). 

Com isso, Pitanga et al. (2020) destacaram que a relação 

entre obesidade e doenças virais tem sido estudada há vários 

anos, e que, durante a epidemia de H1N1, essa área ganhou 

particular interesse, pois foi observado que pacientes obesos 

apresentavam maior probabilidade de desenvolver a doença, 

maior tempo de permanência na unidade de terapia intensiva 

(UTI) e maior mortalidade. 

A partir dos dados apresentados acima, constatando a 

obesidade como fator de risco para o agravamento de doenças 

respiratórias, foi traçado como objetivo deste estudo avaliar e 

demonstrar os principais impactos do sobrepeso e obesidade 

nas complicações e desfechos clínicos ocasionados pelo 

SARS-CoV-2. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A construção desse capítulo foi elaborada a partir de uma 

revisão narrativa sobre os principais impactos do sobrepeso e 

da obesidade nas complicações e desfechos clínicos 

ocasionados pelo SARS-CoV-2. 

Para esta pesquisa, foram utilizadas diversas estratégias 

de busca, sendo empregados os seguintes descritores em 

português, inglês e espanhol, conforme o Medical Subject 

Headings (MeSH) e o Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): Obesidade (obesity. obesidad); Obesidade Abdominal 

(obesity, abdominal; obesidad abdominal); Doenças Virais 

(diseases, viral; enfermedades virales); Doenças Respiratórias 

(respiratory tract diseases; enfermedades respiratórias), Estado 

Nutricional (Nutritional Status; Estado Nutricional); e Infecções 

por Coronavirus (Coronavirus Infections; Infecciones por 

Coronavirus). 

As buscas foram feitas nas bases de dados U.S. National 

Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic Library 

Online (Scielo), e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A 

pesquisa também obteve informações nos sites dos órgãos 

World Health Organization (WHO), Associação Brasileira para 

o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), e 

Ministério da Saúde.  

 Foram incluídos estudos científicos sobre obesidade e 

suas repercussões para a saúde; doenças infecciosas virais; 

doenças respiratórias virais; contexto da evolução da COVID-

19; e estado nutricional e suas implicações na COVID-19. 
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Os critérios de exclusão adotados englobaram pesquisas 

acadêmicas em outras línguas que não português, inglês ou 

espanhol e literatura científica que não se mostraram relevantes 

para a temática proposta.  

Os parâmetros utilizados para a procura de artigos 

incluíram as pesquisas com publicação a partir de 2016, e 

estudos em inglês, português e espanhol. 

Todos os estudos obtidos a partir dos descritores 

utilizados foram avaliados pelos títulos e resumos, e quando 

estes não eram suficientes para definir sua primeira seleção, as 

publicações foram exploradas na íntegra.  

Na sequencia, foi procedida à análise para a pré-seleção, 

de acordo com a questão norteadora e os critérios de inclusão 

previamente definidos. 

Posteriormente, uma reunião de consenso foi realizada 

com o objetivo de decidir a inclusão ou exclusão da literatura 

científica pré-selecionada, visando controlar os vieses e garantir 

maior segurança na triagem.  

Vale salientar que os revisores não estavam cegos para 

os nomes dos autores, instituições e meios de publicação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

OBESIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE 

 

 Conforme a última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 

2019), realizada em parceria com o Ministério da Saúde, seis 

em cada dez brasileiros apresentam excesso de peso, o que 

equivale a cerca de 96 milhões de pessoas que se encontram 

com o resultado de seu Índice de Massa Corporal (IMC) na faixa 
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de sobrepeso (IMC de 25 a 29,9 kg/m²) ou de obesidade (IMC 

maior ou igual a 30 kg/m²) (ABESO, 2020).  

 Segundo Brasília - DF (2020), mudanças ambientais e 

sociais ao longo das últimas décadas resultaram em alterações 

dos padrões alimentares e da prática de atividade física, 

ocasionando o sobrepeso e a obesidade. 

 Como consequência, aumentou a probabilidade de 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNTs) - doenças cardiovasculares, diabetes, doenças 

osteomioarticulares e musculares, e alguns tipos de câncer; 

bem como de distúrbios do sono e transtornos mentais, 

ocasionando maior risco de morbidade e de redução da 

expectativa de vida (BRASÍLIA - DF, 2020). 

 De acordo com Oncken (2016), são múltiplos os fatores 

que envolvem os mecanismos da regulação do peso corporal, 

dentre os quais estão os genéticos, biológicos, neurológicos, 

endocrinológicos, ambientais, educacionais, nutricionais, 

comportamentais, culturais, sociais e subjetivos. Sua etiologia 

multifatorial classifica-se, ainda, em endógena (metabolismo e 

causas orgânicas) e exógena (estilo de vida).  

 Apesar do IMC ser o indicador mais utilizado no 

rastreamento inicial para avaliar a adiposidade corporal, a 

melhor opção para a avaliação clínica e indicativa da saúde é a 

combinação de massa corporal e de distribuição de gordura. 

Isso porque a adiposidade corporal total representada pelo IMC 

não indica a gordura visceral. Portanto, associar a medida da 

circunferência abdominal com o IMC oferece uma forma de 

análise de risco mais eficaz, reduzindo as limitações de cada 

uma das avaliações isoladas (ONCKEN, 2016).  
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 Cercato e Fonseca (2019) caracterizam a patogênese da 

obesidade como uma condição complexa, que está relacionada 

ao modo como ocorre a obtenção do excesso de gordura 

corporal, como esse excesso é biologicamente assimilado, 

assim como a existência de processos secundários. Deste 

modo, os autores destacam que os hormônios envolvidos no 

controle dos sinais de fome e saciedade atuam na transmissão 

de informações sobre o estado de energia ao hipotálamo e às 

células cerebrais, que interagem com o sistema de 

recompensa, influenciando o comportamento alimentar. 

 A obesidade é definida pelo acúmulo abundante de 

gordura corporal, em que há variação da quantidade e 

localização do tecido adiposo para cada indivíduo; sendo o 

tecido adiposo um órgão complexo e dinâmico, que se 

caracteriza muito além de ser o principal reservatório energético 

corporal, assumindo um papel endócrino, funções metabólicas 

e fisiológicas (BRANDÃO et al., 2020). 

 Para Lacerda, Malheiros e Abreu (2016) isso é possível 

porque esse tecido é produtor e secretor de inúmeros peptídeos 

e proteínas bioativas - as adipocinas, que podem influenciar 

vários processos fisiológicos (controle da ingesta alimentar, 

homeostase energética, sensibilidade à insulina, angiogênese, 

proteção vascular, regulação da pressão e coagulação 

sanguínea); para tal, “... o tecido adiposo mantém intensa 

comunicação com os demais órgãos e sistemas orgânicos 

através de ações autócrinas, parácrinas e endócrinas.”. Logo, 

variações quantitativas nesse tecido alteram as secreções das 

adipocinas, envolvidas na origem da fisiopatologia e 

consequentes complicações da obesidade (LACERDA; 

MALHEIROS; ABREU, 2016).  
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 Nesse contexto, Lacerda, Malheiros e Abreu (2016) 

declaram que na obesidade ocorre o aumento de várias 

adipocinas, fato que se relaciona a diversas patologias, como: 

hipertensão arterial (angiotensinogênio), danos à fibrinólise 

(PAI-1) e resistência insulínica (TNF-alfa, IL-6 e resistina). E 

ainda, que pode ocorrer resistência à leptina e redução 

plasmática de adiponectina, acarretando, respectivamente a 

redução da saciedade e da ação da insulina (maior risco à 

promoção da diabetes mellitus tipo 2), bem como prejuízos nos 

processos antiaterogênicos. 

 Dessa forma, ocorre na obesidade um desequilíbrio entre 

adipocinas pró e anti-inflamatórias, fato que contribui para um 

estado de inflamação crônica de baixo grau, ocasionando 

disfunção no tecido adiposo. Ressalta-se que os indivíduos que 

apresentam maior obesidade abdominovisceral possuem 

aumento do risco cardiovascular e de síndrome metabólica 

(BRANDÃO et al., 2020). 

 Assim sendo, a redução do efeito homeostático de 

proteção do tecido adiposo se dá pelo fato de os adipócitos 

gerarem citocinas inflamatórias e proteínas extracelulares, 

acarretando a ativação e infiltração das células imunológicas no 

tecido adiposo disfuncional. Vale salientar que essas células 

são as principais responsáveis pela inflamação, podendo esse 

infiltrado inflamatório estar presente em outros tecidos além do 

adiposo (CERCATO; FONSECA, 2019). 

 Diante do exposto, no atual contexto da pandemia 

causada pelo novo coronavírus SARS-CoV2, a obesidade tem 

sido muito discutida como um dos potenciais fatores de risco 

para um desfecho desfavorável para essa patologia. Isso faz 

com que haja inúmeras discussões e estudos acadêmicos 
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sobre a estreita relação entre as infecções que acometem as 

doenças respiratórias virais e o excesso de adiposidade. 

 

DOENÇAS INFECCIOSAS VIRAIS 

 

 Os vírus são estruturas subcelulares com um ciclo de 

replicação exclusivamente intracelular, sem nenhum 

metabolismo ativo fora da célula hospedeira. Basicamente uma 

partícula viral completa é composta por uma molécula de ácido 

nucleico circundado por uma capa de proteína, podendo conter 

lipídios e açúcares, cuja principal função é carrear o genoma 

viral para dentro da célula, a fim de ser replicado e amplificado 

(SANTOS; ROMANOS; WIGG, 2015). 

 Em outra perspectiva, Santos, Romanos e Wigg (2015) 

explicam que a palavra vírus em latim significa “veneno”, e a 

palavra “virulência” acabou virando sinônimo de violência. Os 

autores esclarecem a relação do encontro violento, ou 

patogênico, entre o hospedeiro e o vírus, e explicam que o vírus 

é um parasita por excelência, incapaz de ser protagonista da 

própria vida e precisa da ajuda de uma célula, da qual se 

apropria à força, sequestrando certas partes para conseguir se 

replicar. Assim é a relação entre o novo coronavírus e o ser 

humano. 

 No passado, o Sars-CoV-2 habitava morcegos e 

pangolins, com os quais tinha uma relação saudável, até sofrer 

uma mutação espontânea que o tornou compatível com 

humanos, surgindo, assim, essa relação de violência viral da 

COVID-19 (SANTOS; ROMANOS; WIGG, 2015). 

 Os vírus nos animais primários, ou seja, descendentes 

do vírus, não lhes causam mal, havendo uma relação 



INFLUÊNCIA DO ESTADO NUTRICIONAL NA PROGR ESSÃO DA COVID-
19: UMA REVISÃO NARRATIVA 

364 
 

harmônica com estes microrganismos. O problema começa 

quando o vírus encontra um novo hospedeiro, causando 

reações no organismo de sua nova “vitima”, que, com o tempo, 

pode vir a se tornar ainda mais nocivo (mutação). Sendo este 

um dos motivos que leva os vírus a serem considerados como 

“armas biológicas” (VARGAS; LAWALL, 2020). 

 A disseminação viral ocorre por meio da expulsão do 

vírus do indivíduo infectado, ou seja, sua eliminação pelo 

hospedeiro por meio de secreções, relações sexuais, saliva 

e/ou partículas em suspensão no ar, sangue, urina e fezes, 

sendo essas as formas mais comuns de dispersão viral 

(VARGAS; LAWALL, 2020). Esses autores destacam que 

muitas vezes o vírus, ao ser dispersado no ambiente, acaba 

contaminando corpos hídricos e plantas, os serão consumidos 

posteriormente por homem e animais. Nesse processo, a 

contaminação viral se dá por meio da ingestão.  

 Uma vez que a infecção é estabelecida, a apresentação 

de manifestações clínicas irá depender de fatores relacionados 

ao ambiente, ao vírus e ao hospedeiro. A interação de tais 

fatores leva a diferentes cursos e à consequente evolução da 

doença (NEVES, 2017). 

 Portanto, a capacidade e a velocidade com que o 

sistema imune de uma pessoa controla e resolve uma infecção 

viral geralmente determina se surgirá uma doença aguda ou 

crônica, assim como a gravidade dos sintomas que são 

associados a vários fatores (NEVES, 2017). 

 

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS VIRAIS 
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 Doenças respiratórias caracterizam-se como infecções 

que causam obstrução da passagem de ar tanto em nível do 

trato respiratório superior como inferior, e estão entre as 

infecções de maior índice de morbimortalidade do mundo 

(FILHO et al., 2017).  

 Segundo Filho et al. (2017), as infecções do trato 

respiratório são as causadoras das doenças mais comuns em 

seres humanos. Todas as classes de microrganismos, incluindo 

vírus, bactérias, fungos, parasitas e protozoários, têm a 

capacidade de infectar o trato respiratório, mas apenas certos 

vírus e bactérias são considerados causas comuns, 

caracterizando os principais agentes infecciosos envolvidos nas 

patologias do trato respiratório superior. 

 As infecções respiratórias inferiores continuam sendo 

uma das doenças transmissíveis mais mortais, as quais 

causaram milhões de mortes em todo o mundo (VARGAS; 

LAWALL, 2020). Para esses mesmos autores, as gripes e 

pneumonias provindas de vírus e bactérias são a grande 

preocupação de infectologistas e epidemiologistas diante do 

alto número de mortes em um período curto de tempo, podendo 

passar facilmente de uma epidemia para uma pandemia. 

 Na concepção de Neves (2017), os vírus são os 

principais causadores de infecções respiratórias agudas, 

manifestando-se principalmente como bronquiolites e 

pneumonias. O autor afirma, ainda, que foram descritos mais 

de 200 sorotipos de vírus associados a doenças respiratórias 

em vias aéreas inferiores em humanos, sendo os mais 

prevalentes o vírus Sincicial Respiratório, Adenovírus, 

Parainfluenza e Influenza.  
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 É pertinente mencionar que as infecções agudas do trato 

respiratório são um problema maior para os mais jovens e os 

idosos, e que todas as infecções respiratórias são mais 

frequentes e mais graves em crianças, já que há um 

envolvimento mais frequente do trato respiratório inferior 

(NEVES, 2017). 

 A severidade dessas infecções em idosos também 

caracteriza um sério problema, visto que são uma das principais 

causas de morbidade e óbito nessa parcela da população 

(NEVES, 2017). 

 Santos, Romanos e Wigg (2015). enfatizam que os 

principais agentes no universo das infecções respiratórias virais 

estão agrupados em seis famílias e os mais relevantes são: 

vírus influenza (FLU A, B e C), vírus parainfluenza (PIV-1, PIV-

2, PIV-3 e PIV-4), vírus sincicial respiratório (RSV), adenovírus 

(HAdV), rinovírus (HRV), coronavírus (HCoV) e enterovírus 

(EV), além dos mais recentemente descritos bocavírus (HBoV) 

e metapneumovírus (hMPV). 

 De acordo com Neves (2017), os coronavírus (COVs) 

são responsáveis por cerca de 35% das infecções leves das 

vias aéreas superiores e, juntamente com os rinovírus, são os 

agentes etiológicos mais importantes do resfriado comum. 

 Os coronavírus possuem uma variedade de tecidos 

alvos, assim como uma amplitude de hospedeiros, mas o 

tropismo desses vírus é em geral por células do trato 

respiratório, do gastrointestinal e possivelmente por células 

neuronais (NEVES, 2017). 

 Até o momento, seis coronavírus têm sido reconhecidos 

como agentes causadores de infecções respiratórias em 

humanos: HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); 
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HCoV-HKU1 e HCoVOC43 (Betacoronavirus grupo A); SARS-

CoV (Betacoronavirus grupo B); e MERSCoV (Betacoronavirus 

grupo C) (SANTOS; ROMANOS; WIGG, 2015). 

 Nesse mesmo contexto, explica Moura e Lopes (2020), 

o vírus SARS-CoV (severe acute respiratory syndrome 

coronavirus), responsável pelo surto de síndrome respiratória 

aguda grave em 2002 na China, recebeu mais um vírus em 

2019, o novo coronavírus; inicialmente chamado de 2019-CoV 

e depois nomeado oficialmente de SARS-CoV-2, devido à 

semelhança de 75-80% com o genoma do vírus SARS-CoV. 

 

CONTEXTO DA EVOLUÇÃO DA COVID-19 

 

 No final de 2019, foi noticiado o aparecimento de um 

novo coronavírus zoonótico, que cruzou espécies para infectar 

populações humanas. Esse vírus foi identificado pela primeira 

vez em Wuhan, na província de Hubei, China, em pessoas 

expostas em um mercado de frutos do mar e de animais vivos 

(SÁFADI et al., 2020). 

 Assim, a OMS declarou, em 30 de janeiro de 2020, o 

surto como sendo uma emergência de saúde pública de 

importância internacional (SÁFADI et al., 2020). 

 Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada 

pela OMS como uma pandemia. Desde então, a transmissão 

deste agente microbiológico tem ocorrido de forma 

avassaladora em muitos países, ao passo que, em outros, ela 

tem ocorrido de forma mais lenta e controlada (OMS/WHO, 

2020). 

 A exemplo dos surtos causados por dois outros 

coronavírus respiratórios humanos (SARS-CoV, MERS-CoV), 
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que surgiram nas últimas duas décadas, Sáfadi et al. (2020) 

destacam que o novo coronavírus COVID-19 causa doença 

respiratória potencialmente importante em alguns indivíduos. 

 Para Figueiredo et al. (2020), a elevada taxa de infecção 

do coronavírus, aliada à ausência de imunidade prévia na 

população humana e à inexistência de vacina, decorre do fato 

do vírus ser altamente transmissível por gotículas e contato, 

fazendo com que o crescimento do número de casos seja 

exponencial. 

 Seu período de incubação dura em média 5 dias, 

podendo variar entre dois e quatorze. Calcula-se que uma 

pessoa com infecção a transmita para duas a quatro outras, 

tendo a enzima conversora de angiotensina II (ECA-2), 

encontrada nas membranas das células pulmonares, como 

receptor para o desenvolvimento do SARS-CoV-2 no organismo 

humano (FIGUEIREDO et al., 2020).  

Almeida et al. (2020) fazem um relato histórico sobre a 

COVID-19, ao destacarem que no início da pandemia a 

obesidade não era classificada como fator de risco, ao contrário 

de doenças como hipertensão arterial, cardiovasculares, 

diabetes, doenças respiratórias crônicas e câncer.  

No entanto, a obesidade foi posteriormente incluída 

nesta lista, pois era um fator de risco independentemente da 

idade, sexo ou presença de diabetes ou hipertensão (ALMEIDA 

et al., 2020). 

 

ESTADO NUTRICIONAL E SUAS IMPLICAÇÕES NA COVID 

19 
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 A nutrição adequada é a que fornece nutrientes em 

harmonia, adequação, quantidade e qualidade suficientes para 

manter o estado de homeostase do corpo humano. Quando 

ocorre um desequilíbrio, seja por escassez ou excesso, o 

indivíduo poderá ter o estado nutricional comprometido e 

apresentar doenças crônicas. (BARBOSA, 2020).  

 A avaliação nutricional é uma ferramenta de diagnóstico 

que permite ao nutricionista avaliar e coletar dados que o 

auxiliem a identificar o risco ou a deficiência nutricional de 

indivíduos e de populações (MENDES et al., 2020). 

 É ainda no atendimento inicial, através da coleta dos 

dados, que o nutricionista, de acordo com os resultados obtidos, 

avalia o estado nutricional e constata os possíveis riscos 

apresentados (BARBOSA, 2020), facilitando o planejamento 

adequado da terapia (MENDES et al., 2020). 

 Em linhas gerais, as doenças infecciosas que até mais 

da metade do século XX eram a maior causa de morte em 

nosso país (BRASÍLIA-DF, 2019) hoje dão lugar a outro quadro: 

a obesidade e suas consequencias. (BARBOSA, 2020). 

 Face ao exposto, a COVID-19 está associada ao alto 

risco de desnutrição, principalmente em pessoas idosas e, 

portanto, avaliar o risco nutricional usando ferramentas de 

triagem apropriadas é fundamental (PETROVA et al., 2020). 

 Para tal, Silva et al. (2020) destacam os seguintes 

instrumentos de triagem e avaliação nutricional: Nutritional Risk 

Screening 2002 (NRS-2002), Mini Avaliação Nutricional (MNA), 

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), dentre outros. E 

segundo estudos realizados, o MNA e o MUST apresentaram 

os melhores critérios de validade em idosos com Covid-19 

(SILVA et al., 2020). 
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 Além da desnutrição, comum nos pacientes idosos, 

adultos jovens que contraíram a doença e apresentavam 

comorbidades associadas podem ter risco aumentado de morte 

(BORNSTEIN et al., 2020).  

 Figueiredo et al. (2020) destacam que a obesidade é 

considerada de grande relevância, e que se mostra como o fator 

crônico que mais contribuiu para o agravamento em indivíduos 

com COVID-19, levando-os a UTIs para receberem a ventilação 

mecânica. 

 Portanto, existem vários mecanismos biológicos pelos 

quais a doença COVID-19 pode afetar mais as pessoas com 

obesidade. Para Petrova et al. (2020), um desses mecanismos 

é a inflamação crônica causada pelo excesso de tecido adiposo 

em pessoas acima do peso.  

 O SARS-CoV-2 pode exacerbar ainda mais a inflamação, 

expondo os obesos a níveis mais elevados de moléculas 

inflamatórias circulantes em comparação a indivíduos magros. 

Além disso, esse estado inflamatório pode causar disfunção 

metabólica que pode levar, entre outras patologias, à 

dislipidemia, resistência à insulina, diabetes tipo 2, hipertensão 

e doenças cardiovasculares, que também têm sido 

considerados fatores de risco para essa patologia (PETROVA 

et al., 2020). 

 Esse quadro de inflamação metabólica desencadeado 

pela obesidade manifesta-se principalmente por um aumento 

na produção de citocinas pró-inflamatórias, e pela alteração da 

regulação das adipocinas e de hormônios (como a adiponectina 

e a leptina), podendo ser agravado por fatores como as 

alterações fisiológicas do envelhecimento e a deficiência na 

absorção ou oferta dos micronutrientes (MEFTAHI et al., 2020). 
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 Isso posto, Bornstein et al. (2020) destacam que a 

obesidade compromete o sistema imune levando-o a um 

processo de defesa diminuído, e a uma liberação exacerbada 

de citocinas inflamatórias (IL-1, IL-6, TNF-α - tipo 1, IL-10, e IL-

4 tipo 2), favorecendo os indivíduos com COVID-19 a 

apresentarem a síndrome do desconforto respiratório. 

 Este elo acontece a partir da entrada do vírus na célula 

pelas enzimas ECA-2 serina protease, que, quando inibida, 

provoca respostas pró-inflamatórias que acabam estimulando a 

secreção de aldosterona, aumentando assim a permeabilidade 

vascular. Ou seja, ocorre uma desregulação do eixo 

angiotensina II / receptor de angiotensina tipo 1 - AT1R 

(BORNSTEIN et al., 2020). 

 Além do mais, estudos apontam que existe a 

possibilidade de o tecido adiposo servir como um reservatório 

para a doença, já que ela expressa a enzima ECA-2, 

(PETROVA et al., 2020). 

 Entretanto, esse aumento de inflamação do tecido 

característico da obesidade também foi constatado em 

pacientes com desnutrição, ratificando o quanto o estado 

nutricional influencia as desregulações metabólicas, e como 

indivíduos que apresentam esses perfis nutricionais estão mais 

susceptíveis a apresentar quadros mais graves da COVID-19 

(BORNSTEIN et al., 2020). 

 Controlar esses distúrbios metabólicos é fundamental, 

pois ajuda na redução da resposta inflamatória local, 

bloqueando, assim, a entrada e disseminação do vírus SARS-

CoV-2 nas células (BORNSTEIN et al., 2020).  

 Dessa forma, a identificação e monitorização do estado 

nutricional são fundamentais, pois poderão evitar um 
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catabolismo ainda maior, bem como auxiliar no prognóstico e 

diminuir o tempo de hospitalização, principalmente em 

pacientes que desenvolveram a forma grave da COVID-19 

(DUTRA et al., 2020).  

 Ademais, vale salientar, oportunamente, o papel da 

vitamina D para a saúde: um micronutriente lipossolúvel, 

encontrado na forma de vitamina D2 (Ergocalciferol) e 

vitamina D3 (Colecalciferol), e que pode ser sintetizada pela 

pele através da correta exposição solar. A sua deficiência é 

fator de risco para distúrbios ósseos e para diversas doenças, 

com destaque para as de natureza virais agudas e pneumonias 

adquiridas (LIMA et al., 2020). 

 Na atual pandemia, muito se tem falado dos níveis desta 

vitamina, já que esse micronutriente atua aumentando a 

imunidade celular através do sistema imunológico inato, ao 

reduzir as concentrações séricas de citocinas pró-inflamatórias 

(fator de necrose tumoral α e interferon γ) e aumentar a 

expressão de citocinas anti-inflamatórias por macrófagos (LIMA 

et al., 2020). 

 No que diz respeito ao sistema imune adquirido, age 

suspendendo as respostas mediadas pela célula auxiliar T tipo 

1 (produção de citocinas inflamatórias interleucina-2 e interferon 

gama), e na produção de citocinas pelas células T helper tipo 2 

(melhorando a supressão indireta das células T tipo 1 e 

promovendo a indução das células reguladoras T), portanto 

suprimindo os processos inflamatórios (LIMA et al., 2020). 

 Com base na relação da vitamina D com o sistema 

imune, vários estudos vêm abordando como as suas 

concentrações séricas poderiam impactar pacientes infectados 

pela COVID-19 (HENRIQUES; CEBOLA; MENDES, 2020). 
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 A partir desses apanhados, foi constatado que indivíduos 

acometidos pela doença e que apresentaram uma menor 

concentração dessa vitamina tinham maior risco de morte, 

sendo os idosos o grupo que apresentou maior déficit dessa 

vitamina. Por outro lado, aqueles que se expunham ao sol, 

como parte da terapia, tiveram uma melhor recuperação 

(HENRIQUES; CEBOLA; MENDES, 2020). 

 Assim sendo, outra característica comum da obesidade 

que agrava a doença é a deficiência desta vitamina. Aliando-se 

a todos estes fatores, a ocorrência de disbiose intestinal, 

provocada por um estilo de vida desequilibrado, traça o cenário 

ideal para o desenvolvimento de formas mais graves da COVID-

19 (PETROVA et al., 2020). 

 A partir disso, Galmes, Serra e Palou (2020) 

destacam em seus estudos o parecer endossado pela EFSA 

(Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos) acerca 

da importância do consumo adequado de determinados 

micronutrientes, dentre eles, a vitamina D, para a saúde do 

sistema imunológico e para a defesa de doenças infecciosas, 

sendo indiscutíveis seus benefícios para a saúde.  

 Fica demonstrado que a terapia nutricional, quando 

iniciada juntamente com o tratamento clínico, contribui para 

manter e/ou restabelecer o estado adequado de saúde, 

reduzindo o tempo de internação e diminuindo a taxa de 

mortalidade do vírus SARS-CoV-2 (GALMES; SERRA; PALOU, 

2020). 
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CONCLUSÕES  

 

No atual contexto de pandemia pelo novo coronavírus 

SARS-CoV2, a obesidade e suas consequências para a saúde 

dos indivíduos têm sido muito discutidas como um dos 

potenciais fatores de risco para um final desfavorável dessa 

patologia, acarretando maiores desafios ao tratamento de quem 

se encontra nesse estado nutricional, incluindo maior tempo de 

hospitalização e suas repercussões.  

O presente estudo buscou, por meio de uma revisão 

narrativa, avaliar e demonstrar os principais impactos do 

sobrepeso e da obesidade nas complicações e desfechos 

clínicos ocasionados pelo SARS-CoV-2.  

Com base nos artigos estudados, aqueles indivíduos que 

apresentaram uma ou mais comorbidades associadas, além da 

idade avançada, foram os que tiveram um pior prognóstico 

perante a COVID-19, com risco de morbimortalidade.  

Isso porque o estado nutricional foi fator importante no 

impacto das complicações causadas pela doença, tanto 

naqueles que apresentaram um estado de desnutrição, quanto 

nos que estavam com peso excessivo, uma vez que esses 

fatores impactam negativamente o bom funcionamento do 

sistema imunológico, já que os indivíduos apresentaram um 

quadro de produção exacerbada de citocinas pro-inflamatórias, 

deixando o sistema imune deficitário. 

Além disso, uma alimentação inadequada acarreta um 

somatório de resultados negativos, e, nesse período de 

pandemia, ficou ainda mais evidente que a população em todo 

o mundo apresenta um desequilíbrio de vitamina D no 

organismo, pois os pacientes com COVID-19 em estados 
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graves, além da obesidade, também apresentavam déficit 

desse importante micronutriente, fundamental no equilíbrio das 

funções do sistema imunológico. 

Contudo, conclui-se que a obesidade é o estado 

nutricional que mais contribuiu negativamente para indivíduos 

acometidos pela COVID-19, ao servir como catalizador para 

agravar o quadro sistêmico infeccioso.  

Desse modo, sempre que a nutrição receber a 

importância que lhe cabe, quadros de gravidade perante 

determinadas doenças poderão ter prognósticos satisfatórios, 

uma vez que o hábito de se alimentar de forma saudável é um 

fator determinante na condição apropriada do estado nutricional 

do indivíduo, contribuindo para o bom funcionamento fisiológico 

do organismo, manutenção do peso adequado, além de uma 

resposta positiva diante de infecções virais  

Portanto, uma alimentação adequada e balanceada, com 

a oferta dos nutrientes necessários para manter a homeostase 

corporal é de extrema importância para o controle e 

restabelecimento do estado nutricional saudável, já que irá 

permitir ao sistema de defesa cumprir o seu papel diante de 

infecções como a da atual COVID-19. 

Conclui-se, entretanto, que a relação obesidade e 

COVID-19 ainda requer mais estudos para melhor elucidar os 

mecanismos envolvidos no agravamento da doença 

ocasionado pelo excesso de adiposidade. Almeja-se que, 

futuramente, tais descobertas possibilitem que a nutrição seja 

utilizada em sua plenitude, como aliada no combate a esta e a 

outras patologias. 
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RESUMO: O Aedes aegypti é o vetor responsável pela 
transmissão das arboviroses: Dengue, Zika, Chikungunya, 
sendo considerado um agente de importante relevância para a 
saúde pública do Brasil.  A educação em saúde é uma medida 
fundamental e a forma mais eficaz para a prevenção do vetor. 
O objetivo desse relato é descrever a experiência, como 
integrante de um projeto de extensão, da realização de ações 
educativas para a prevenção e redução do mosquito Aedes 
aegypti, em escolas de ensino infantil e fundamental, e uma 
Unidade Básica de Saúde de um bairro do município de Natal, 
Rio Grande do Norte. O desenvolvimento das ações ocorreu 
nas seguintes etapas: capacitação da equipe, visitas às 
escolas, construção de materiais educativos e realização das 
ações. Ao concluir as atividades, foi possível observar uma boa 
aceitação pelos grupos participantes. Isso foi perceptível 
mediante: a participação e interesse nos jogos; nas rodas de 
conversas e através de relatos de aprovação das atividades. 
Concluiu-se que, essa experiência contribuiu positivamente 
para a construção de conhecimentos a partir da aproximação 
dos membros do projeto à comunidade. Proporcionou uma 
visão mais ampliada da necessidade de continuar com o 
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processo de educação em saúde nas escolas e na Unidade 
Básica, permitindo que um maior público seja atingido.   
Palavras-chave: Educação em saúde. Infecções por arbovírus. 
Aedes. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A universidade é ancorada sobre os pilares do ensino, 

pesquisa e extensão. A Resolução 053/2008-CONSEPE/UFRN 

define extensão como um processo educativo, cultural e 

científico, e que, vincula-se ao ensino e a pesquisa de forma 

indissociável, garantindo relações entre a universidade e a 

comunidade através da inserção de alunos, professores e 

técnico-administrativos à realidade da população (UFRN, 

2008).  

A extensão caracteriza-se por contribuir no processo de 

formação do aluno, trazendo a possibilidade de produzir novos 

conhecimentos, além de possibilitar o desenvolvimento de um 

olhar crítico e reflexivo (BISCARDE, 2014). Com a inserção do 

aluno à comunidade, é possível a construção de conhecimento, 

através das vivências.  

A educação em saúde é uma forma de levar 

conhecimento à população, de forma que estimule essas 

pessoas a agir conscientemente diante das ações do cotidiano, 

que podem interferir no processo de saúde-doença. 

Proporciona a participação da população, a propagação de 

conhecimento, e potencializa a repercussão direta do indivíduo 

sobre a sua saúde e da sua comunidade (VIEIRA, et al., 2017). 

A comunicação e a educação são ações essenciais para 

o desempenho das medidas de prevenção, promoção e 

recuperação da saúde, pois garante uma maior troca de 
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conhecimentos entre os profissionais da saúde e a população, 

em busca de soluções para os problemas que afetam a 

comunidade (MALECK, et al., 2017). Tratando-se das 

arboviroses, a educação da população é um fator essencial 

para o controle do vetor responsável pela transmissão do vírus.  

As arboviroses são doenças infeciosas, no qual o 

mosquito fêmea Aedes aegypti é o vetor responsável pela 

transmissão do vírus da dengue, Zika, Chikungunya, sendo 

considerado um agente de importante relevância para a saúde 

pública do Brasil (SANTOS, 2017). Nem sempre o mosquito 

transmitirá a doença. Para que isso ocorra de forma efetiva, o 

vetor precisa estar infectado com o vírus que adquiriu ao picar 

alguém doente. Após estar infectado, o mosquito é capaz de 

infectar outras pessoas (FIOCRUZ [s.d]).  

O Brasil possui condições ambientais favoráveis para a 

proliferação e disseminação do mosquito, já que se trata de um 

país predominantemente tropical. Apesar de existirem 

programas federais implantados para o controle dessas 

arboviroses, observa-se uma falha nesse processo, que impede 

de alcançar o sucesso esperado, tais como: falta de 

saneamento básico, problemas na infraestrutura das cidades, 

pouca adesão da população nas medidas simples de prevenção 

(BRASIL, 2016; ZARA et al., 2016). 

De acordo com as notificações ocorridas entre as 

Semanas Epidemiológicas 1 e 19, que são referentes aos dias 

29/12/2019 a 09/05/2020, foram notificados 714.164 casos 

prováveis de Dengue no país, com uma taxa de incidência de 

339,8 casos por 100 mil habitantes. A região Nordeste 

apresenta uma incidência de 106,0 casos por 100 mil 

habitantes. Quanto aos dados de Chikungunya, foram 
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notificados 27.748 casos prováveis, com a taxa de incidência 

de 13,2 casos por 100 mil habitantes no país. As regiões 

Nordeste e Sudeste destacaram-se com as maiores taxas de 

incidências, sendo 21,2 casos por 100 mil habitantes e 15,3 

casos por 100 mil habitantes, respectivamente. Com relação 

aos dados de Zika, foram notificados 2.545 casos prováveis, 

com taxa de incidência 1,2 casos por 100 mil habitantes no país 

(BRASIL, 2020). 

No Rio Grande do Norte, na semana epidemiológica 01 

a 30 foram notificados 10.181 casos suspeitos de Dengue. 

Destes, 2.425 casos foram confirmados, e apresentou uma 

incidência de 292,64 casos por 100.000 habitantes. Neste 

mesmo período, foram notificados 5.871 casos suspeitos de 

Chikungunya, sendo confirmados 1.888. Quanto ao Zika, foram 

notificados 984 casos suspeitos de Zika, e apenas 50 foram 

confirmados (SESAP, 2020).  

Da 1ª a 30ª semana epidemiológica, que corresponde 

aos dias 29/12/2019 a 09/05/2020, no município de Natal, foram 

notificados 2.611 casos de Dengue, sendo confirmados 846, e 

uma taxa de incidência de 297,50 por 100.000 habitantes. 

Tratando-se dos casos de Chikungunya, foram notificados 387, 

e 247 foram confirmados, incidência de 44,10 por 100.000 

habitantes. Quanto ao Zika, 43 casos foram notificados, porém 

apenas 7 foram confirmados, e uma incidência de 4,90 por 

100.000 habitantes (BRASIL, 2020). 

A melhor forma de prevenção das arboviroses é evitar a 

proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminando locais que 

podem ser possíveis criadouros como: lixo, pneus, piscina sem 

uso, garrafas abertas, vasos de plantas, dentre outros. A 

prevenção envolve o conhecimento de educação em saúde, a 
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partir de metodologias ativas que estimulem a participação do 

indivíduo e o torne protagonista do cuidado da sua saúde e de 

sua comunidade. Assim, a escola é um ambiente favorável para 

o desenvolvimento dessas ações, visto que é um espaço que 

promove o desenvolvimento de novas habilidades, 

compartilhamento de ideias e construção de novos 

conhecimentos (KRUG, 2018). 

 

OBJETIVO 

   

Descrever a experiência e as vivências extraídas como 

integrante de um projeto de extensão, da realização de ações 

educativas para a prevenção e redução do mosquito Aedes 

aegypti em escolas de ensino infantil e fundamental e em uma 

Unidade Básica de Saúde de um de um bairro do município de 

Natal, Rio Grande do Norte.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de 

experiência, realizado por bolsistas integrantes do projeto de 

extensão “A UFRN e a comunidade de Ponta Negra no combate 

ao Aedes aegypti”, a partir de ações desenvolvidas durante os 

meses de setembro a dezembro de 2019.  

Estas ações ocorreram mediante atividades educativas 

direcionadas a: alunos do ensino infantil (Centro Municipal de 

Educação Infantil), alunos do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental de uma escola municipal e com um grupo da 

Unidade Básica de Saúde de um bairro do município de Natal. 



INFLUÊNCIA DO ESTADO NUTRICIONAL NA PROGR ESSÃO DA COVID-
19: UMA REVISÃO NARRATIVA 

385 
 

Um dos motivos que impulsionou o desenvolvimento 

desse projeto foi ser uma comunidade do Distrito Sanitário Sul 

que apresenta uma das taxas mais elevadas de número de 

casos de Dengue e Chikungunya em Natal-RN, em especial no 

bairro que ocorreu as ações (SMS-NATAL/RN, 2018). A 

Unidade Básica de Saúde e as escolas foram os locais de 

escolha para a realização das atividades, pois acomodam um 

maior público, garantindo uma maior disseminação do 

conhecimento para a sensibilização da população adjacente. 

A elaboração das ações educativas recorreu-se ao 

embasamento científico, por meio de artigos, notícias, manuais 

e protocolos editados pelo Ministério da Saúde, dentre outros 

materiais. Utilizou-se metodologias ativas durante as 

atividades, estimulando a participação dos alunos e 

professores, dos profissionais da Unidade Básica de Saúde, e 

do grupo de Hiperdia. 

O projeto organizou-se em etapas: na primeira etapa, 

ocorreu a capacitação dos membros do projeto de extensão 

pela professora coordenadora. A metodologia incluiu leitura de 

materiais disponibilizados sobre os aspectos clínicos, 

epidemiológicos e ações de promoção e prevenção da dengue; 

materiais sobre a prática de rodas de conversa e sobre a 

extensão universitária.  

Esta etapa permitiu ampliar o conhecimento acerca das 

arboviroses e contribuiu para a organização das atividades e 

produção dos materiais educativos. Vale ressaltar que, durante 

todo o projeto, as leituras foram contínuas para agregar mais 

conhecimentos e ideias.  

Na segunda etapa, foram realizadas visitas às escolas 

onde seriam desenvolvidas as ações, a fim de conhecer o perfil 
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dos alunos, a estrutura física da escola, o tempo disponível para 

a realização das atividades, e a quantidade de alunos por 

turmas. Também foram realizadas visitas à Unidade Básica de 

Saúde para ter conhecimento do espaço, conhecer a equipe e, 

principalmente, como incluir as ações do projeto às atividades 

já desenvolvidas na Unidade.  

 Na terceira etapa, após o conhecimento do perfil das 

escolas e dos alunos, foram confeccionados materiais 

educativos, como: folders, adesivos, bandeirinhas e lápis com 

a logomarca do projeto, pôsteres informativos retirados de um 

manual educativo da FIOCRUZ, e jogos lúdicos de perguntas e 

respostas sobre a temática. Foi preparado também kits, com 

vários materiais escolares para serem entregues aos 

professores e coordenadores das escolas, como forma de 

apoio, agradecimento pela parceria e acolhimento durante as 

ações. 

Na quarta etapa fomos à campo e, a partir do estudo do 

território realizado, executar o que estava planejado adequando 

as atividades conforme o espaço, os alunos e a equipe. As 

atividades foram realizadas respeitando o perfil etário e as 

características de cada público.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Realização das ações educativas nas escolas: 

 

A primeira instituição, em que as ações iniciaram, foi uma 

escola de ensino infantil (Centro Municipal de Educação Infantil 

- CEMEI), e foram executadas em três sextas-feiras. No 

primeiro encontro, realizou-se uma roda de conversa, com as 
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crianças e professoras, abordando os principais pontos sobre o 

mosquito Aedes aegypti, seguido da exposição de vídeo 

educativo e distribuição de material educativo.  

Neste dia, ouvimos muitos relatos de pessoas (entre 

alunos e funcionários), que apresentaram sintomas referentes 

à alguma arbovirose, como: febre, dores no corpo, manchas 

avermelhadas na pele, cefaleia e dores nas articulações, sendo 

este o sintoma mais característico da Chikungunya.  

 

Figura 1. Roda de conversa com os alunos.  

 
 

Fonte: própria do autor 

 

No segundo encontro, foi fixado à parede um pôster, 

retirado de material do site da FIOCRUZ, que continha alguns 

focos de Dengue. O objetivo da atividade era estimular a 

participação das crianças a partir da identificação dos focos e, 

observar se a conversa no primeiro encontro foi eficaz para o 

conhecimento deles. Promovemos também um momento de 
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arte através de pintura e montagem de fantoche de papel do 

mosquito Aedes aegypti.  

Já no terceiro e último encontro, foi realizado um teatro 

em que um dos integrantes do projeto se caracterizou de 

mosquito. Na peça, foram abordadas as principais fontes de 

proliferação do mosquito, com intuito de reforçar a importância 

da prevenção desse vetor a partir de práticas simples como: não 

jogar lixo no chão; não jogar garrafas ou qualquer recipiente que 

acumule água com a abertura virada para cima; cuidados com 

os pneus e caixas d’águas e cuidado com os recipientes de 

água para animais, entre outras medidas.  

 

Figura 2. Momento de pintura e montagem do mosquito Aedes 
aegypti. 

 
 

Fonte: própria do autor 
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Figura 3. Peça teatral na escola. 

 
 

Fonte: própria do autor 

 

A segunda instituição contemplada com as atividades foi 

uma escola municipal, que abrange alunos de 1º ao 5º ano de 

ensino fundamental. As ações foram organizadas em dois 

momentos: no turno matutino e no vespertino. No primeiro 

encontro aplicou-se o jogo de “verdade” ou “mito”, para uma 

sondagem a respeito do pré-conhecimento desses alunos sobre 

a temática. As questões dessa dinâmica abordavam: os 

sintomas da Dengue e Chikungunya; medidas de prevenção; 

alguns medicamentos de risco, no período de sintomatologia; 

quanto ao agente etiológico; modo de transmissão e algumas 

curiosidades sobre o tema.  

No segundo encontro, foi realizado um jogo da 

memória, em que os alunos relacionavam a imagem à pergunta. 

Eram imagens referentes ao mosquito, aos focos de 

proliferação, aos sintomas, ao modo de transmissão e aos 

modos de prevenção. 

 



INFLUÊNCIA DO ESTADO NUTRICIONAL NA PROGR ESSÃO DA COVID-
19: UMA REVISÃO NARRATIVA 

390 
 

Figura 4. Momento de jogos educativos.  

 
Fonte: própria do autor 

 

Em uma única turma, durante a atividade de “verdade” 

ou “mito”, observamos que a turma apresentou um pouco de 

dificuldade na participação e conhecimento imaturo sobre a 

temática. Dessa forma, realizamos a mesma atividade que foi 

feita no CMEI, onde expomos um pôster à parede, com os focos 

do mosquito, para serem identificados pelos alunos.  

 

Figura 5. Exposição de pôster com os focos. 

 
Fonte: própria do autor 
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A escola é um ambiente essencial na construção de 

conhecimento e integração com a comunidade, visto o alto 

potencial de disseminação de informação pelas pessoas que 

compõe esse ambiente, ultrapassando os limites físicos. Isso 

torna a escola um espaço favorável à promoção da saúde 

(PAES; PAIXÃO, 2017). 

Trabalhar educação em saúde com crianças busca a 

valorização dos seus saberes e conhecimentos. Assim, é 

possível inseri-las em sua realidade, permitindo a reflexão e 

difusão de ideias. É através do brincar, isto é, das atividades 

lúdicas, que a criança se desenvolve em todos os aspectos, 

aprende e cria, revive a sua realidade e ressignifica os 

momentos. (CHAVES; EVANGELISTA; FERNANDES, 2020). 

Ao longo da execução das atividades, foi possível 

observar resultados satisfatórios. Isso foi perceptível mediante: 

participação e interesse nos jogos e nas rodas de conversas e 

através de relatos de aprovação das atividades pelos alunos, 

pais e professores. Logo, a criação de vínculos, com todos os 

envolvidos no desenrolar das ações, resultou em uma maior 

aceitação às propostas metodológicas. 

 

Realização das ações educativas na UBS: 

 

Na Unidade Básica de Saúde, foi realizado apenas um 

encontro e com um único grupo, o HiperDia (hipertensão e 

diabetes) devido à mudanças no horário do funcionamento da 

UBS às sextas-feiras, já que a disponibilidade dos componentes 

do projeto era justamente neste dia da semana. Apesar disso, 

foi possível contar com a participação de alguns idosos e 

profissionais da unidade para a aplicação da mesma dinâmica 
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de “verdade” ou “mito” sobre as arboviroses e, a partir das 

discussões, originar uma roda de conversa que contribuísse 

para o esclarecimento de dúvidas. 

Nessa dinâmica, as perguntas eram feitas pelos 

membros do projeto e o grupo teria que responder como sendo 

“verdade” ou “mito”. Em seguida, discutia-se sobre àquela 

pergunta para o esclarecimento de dúvidas. As perguntas 

abordavam os sintomas da Dengue, Chikungunya, medidas de 

prevenção, alguns medicamentos de risco no período de 

sintomatologia, quanto ao agente etiológico e algumas 

curiosidades sobre o tema.  

 

Figura 6. Ação na Unidade Básica com o grupo de hiperdia.  

 
Fonte: própria do autor 
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Figura 7. Ação na Unidade Básica com o grupo de hiperdia.  

 
Fonte: própria do autor 

 

Conforme Paes e Paixão (2017), a Educação em Saúde 

pode contribuir para o desenvolvimento crítico do educando e 

de todos os envolvidos nesse processo, culminando na 

aquisição de medidas de promoção da sua saúde e de sua 

comunidade. 

O uso das metodologias ativas vem se intensificando, 

pois favorece a autonomia do educando, tornando-o 

protagonista do seu processo de aprendizagem. A partir de 

estratégias dinâmicas e reflexivas, como instrução individual, 

realização de jogos, dramatização, simulação, entre outras 

atividades, o indivíduo pode desenvolver o senso crítico, que 

contribui para modificações tanto no indivíduo quanto na 

comunidade (SILVA et al., 2020). 

As atividades desenvolvidas apresentaram como 

finalidade ampliar os conhecimentos do público-alvo e 

sensibilizá-los sobre as medidas de prevenção da proliferação 

do mosquito, através de metodologias ativas que estimulassem 
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a participação dessas pessoas, bem como a disseminação das 

informações recebidas. Foram momentos de muitas trocas de 

conhecimento. Ouviram-se muitos relatos de pessoas 

indignadas com o acúmulo de lixo nas ruas, a falta de 

consciência de muitas pessoas, principalmente dos órgãos 

públicos que não tomam medidas cabíveis para a solução do 

problema.  

O controle dos vetores deve ser de caráter coletivo, a 

partir de medidas simples de eliminação dos pontos de acúmulo 

de água, pois basta apenas um foco para ele se proliferar. 

Dessa forma, foram dadas as seguintes orientações: 

necessidade de mudar os hábitos de cuidado do domicílio e 

meio ambiente; precaução quanto a automedicação; em caso 

de surgimento de sintomas que se assemelham aos sintomas 

causados pelas arboviroses, procurar ajuda médica, orientar as 

demais pessoas, e estimulá-las a adotar essas medidas de 

prevenção. 

As principais dificuldades encontradas na execução do 

projeto foram: a mudança no horário do funcionamento da UBS 

às sextas-feiras, limitando a quantidade das ações, já que a 

disponibilidade dos componentes do projeto era esse dia. Isso 

permitiu que apenas um grupo fosse contemplado com as 

atividades; a limitação dos recursos via sistema interno da 

universidade, pois, muitos dos itens necessários para 

desenvolver as atividades, não eram disponibilizados, 

necessitando de uso de recursos próprios e da necessidade de 

adiar datas por greve municipal ou por feriados. 
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CONCLUSÕES  

 

Essa experiência contribuiu positivamente para a 

construção de conhecimentos a partir da aproximação dos 

membros do projeto à comunidade. Proporcionou uma visão 

mais ampliada da necessidade e da importância de continuar 

com o processo de educação em saúde nas escolas e na 

Unidade Básica, permitindo que um maior público seja atingido. 

Além disso, o projeto estimulou o trabalho em equipe e a 

criatividade para a produção de materiais educativos; exigiu 

organização durante o planejamento das atividades; 

pontualidade; disciplina e compromisso.  

Percebe-se a necessidade de maior investimento nas 

ações de educação em saúde para estimular a população a se 

tornar protagonista do cuidado com sua saúde e da sua 

comunidade. É importante manter a população informada, pois 

é a informação que tornará o indivíduo capaz de atuar sobre 

seus próprios hábitos, da sua família e da sua comunidade. 

Além de sensibilizá-los da existência de algumas enfermidades 

a serem evitadas que são possíveis apenas com educação em 

saúde. 

A prevenção e o combate ao mosquito Aedes aegypti 

requer a mobilização de toda a sociedade, com adoção de 

medidas básicas como: evitar o acúmulo de água em caixas, 

calhas, vasilhas de plantas, dentre outros, com intuito de 

diminuir o número de casos existentes na comunidade em que 

foi desenvolvida o projeto. A cada dia, novos casos de dengue 

surgem no país, preocupando a todos. Para que se tenha uma 

diminuição dos números de casos, é essencial que a população 

exerça e seja protagonista do seu próprio cuidado. 
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RESUMO: O projeto “Peixe em sua mesa” teve o intuito de 
estimular hábitos alimentares saudáveis, conscientizar e 
promover a educação alimentar, tentando incluir o pescado na 
alimentação dos alunos do 8ª ano e 1ª série da escola pública 
José Vitórino de Medeiros, localizada no município de Sossego-
PB. No primeiro momento houve a aplicação de questionário 
preliminar buscando identificar o conhecimento dos alunos 
sobre a educação alimentar, em seguida foi apresentado o 
projeto para as turmas e professores, logo após foi dada 
continuidade com atividades lúdicas (construção de pirâmides 
alimentares, maquetes, participação da semana pedagógica da 
escola, degustação de receitas à base de pescado e gincana), 
atividades essas que foram divulgadas no blog produzido pelos 
membros participantes do projeto, onde todos os alunos tiveram 
acesso através da sala de computação da escola. Os 

mailto:macedorogerio96@gmail.com
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resultados alcançados foram satisfatórios, pois os alunos 
atingiram as metas esperadas para o bom desenvolvimento do 
projeto, onde eles saíram com nível de conhecimento e domínio 
para divulgar hábitos alimentares saudáveis e sobre a 
importância da inclusão do pescado na alimentação. Levando-
se em conta o que foi observado no decorrer dos encontros é 
possível concluir que o projeto teve um importante significado 
na vida dos alunos, onde estes se tornaram conscientes e 
informantes sobre a importância do consumo do pescado.  
 
Palavras-chave: Educação Nutricional, Pescado, “Blog” 
Educativo.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O pescado se destaca nutricionalmente pela quantidade 

e qualidade de suas proteínas, e pela presença de vitaminas 

minerais e ácidos graxos, também por ajudar na memória, 

concentração, prevenção de doenças cardiovasculares, e na 

redução de inflamações. Atualmente muitas pesquisas 

contribuem para validar os benefícios de uma alimentação 

saudável, contribuindo assim para diminuir o risco de adquirir 

doenças como: obesidade, desnutrição, anemia, diabetes, 

hipertensão e câncer (TELES, 2017). Segundo Silva (2016) o 

ômega-3 é de suma importância para o desenvolvimento dos 

seres humanos e amenização dos efeitos de doenças crônicas. 

Segundo a American Heart Association (2015) é recomendado 

a ingestão do pescado entre duas a três vezes por semana. 

A escola é o ambiente perfeito para a introdução da 

educação alimentar, pois o valor de índices de sobrepeso e 

obesidade nas crianças e na população adulta do Brasil não 
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param de crescer (BRASIL, 2018), neste sentido, a escola toma 

o papel de porta voz da divulgação de atividades que visam a 

alimentação saudável. É de suma importância a educação 

nutricional, desde a infância, para a promoção de hábitos 

alimentares saudáveis. 

As práticas educativas transformam o planejamento dos 

professores em oportunidades que irão possibilitar mudanças 

positivas na maneira de aprender e estudar, sendo assim, as 

práticas educativas irão propiciar o desenvolvimento de cada 

aluno(MARQUES; CARVALHO , 2019). O lúdico por sua vez é 

um recurso de importância extraordinária por deixar o 

aprendizado prazeroso e atraente, se colocada em prática com 

frequência permitirá que os alunos avaliem seus valores, 

costumes e ideais e também os desafios que podem vir a surgir 

como a exclusão ou isolamento social tornando os mesmos 

capazes de encarar os desafios e vence-los (SILVA; VARGAS, 

2014). 

Desta forma o presente trabalho justifica-se como meio 

de valorizar a importância do consumo do pescado na 

alimentação escolar, desenvolvendo estratégias que estimulam 

o envolvimento de pais, alunos e professores, fazendo com que 

a escola seja um ambiente de compartilhamento de práticas, 

conhecimentos e atitudes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente projeto foi realizado com 14 alunos do 8º ano 

do ensino fundamental e 21 alunos da 1ª série do ensino médio 

da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José 

Vitorino de Medeiros – Sossego – PB, no período de maio a 
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dezembro de 2019. Após a apresentação do projeto aos alunos, 

os pais ou responsáveis assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) para autorizarem a participação dos 

discentes. Para avaliar os conhecimentos prévios foi aplicado 

um questionário quali-quantitativo com o intuito de desenvolver 

materiais a serem trabalhados e aferir o desenvolvimento do 

projeto ao seu final. 

No decorrer do projeto os discentes foram incentivados 

ao consumo de pescado através de práticas educativas e 

metodologias dinâmicas voltadas ao lúdico, que ressaltavam a 

importância do pescado na alimentação para se manterem 

saudáveis e para que os mesmos se interessassem pelo 

assunto por ser desenvolvido de forma atrativa e dinâmica. 

As atividades desenvolvidas foram as seguintes: 

aplicação de questionário para avaliar os conhecimentos 

prévios, aula expositiva sobre a importância e conscientização 

do pescado na alimentação, aula lúdica para produção de 

pirâmides alimentares segundo o conhecimento prévio dos 

alunos, aula expositiva sobre a importância ecológica e 

econômica do pescado e introdução ao assunto do blog, 

discussão sobre possíveis temas de matérias para inserir no 

blog, apresentação de trabalhos realizados pelos alunos 

(peixes da região, receitas, curiosidades e a importância dos 

macros e micronutrientes e quais alimentos os contém), 

palestra com uma bióloga na semana pedagógica da escola, 

construção de um blog educativo pelos alunos, entrega de 

panfletos sobre a alimentação saudável na feira livre na cidade 

de Sossego – PB, degustação de receitas feitas a partir de 

peixes encontrados na região, aplicação dos questionários 
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finais e gincana com brincadeiras com base no que foi 

trabalhado em sala de aula. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Conforme questionário aplicado na primeira etapa do 

projeto para avaliar o conhecimento e consumo de pescado 

pelos alunos, foram usadas essas informações para elaborar  

metodologias para uma melhor abordagem e aprendizagem.

 Pode-se observar na Figura 1 que todos os 14 (100%) 

estudantes do 8º ano afirmaram comer peixe, e 19 (90,47%) dos 

21 estudantes da 1ª serie asseguraram consumir o pescado, 

apenas 2 (9,52%) declararam não ingerir peixes em sua 

alimentação.  

 

Figura 1. Consumo de pescado dos alunos do 8º ano e 1ª serie. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e a Agricultura (FAO), o consumo mundial do 

pescado e a perspectiva para os próximos anos, evidenciam um 
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incremento substancial no consumo, demonstrando assim seu 

importante papel na alimentação no mundo (FAO, 2020). De 

acordo com a Embrapa (2020) ainda há necessidade de maior 

expansão de informações sobre o consumo de peixe e seus 

benefícios nutricionais. 

         Com relação à Tabela 1, onde foi questionado com que 

frequência os alunos consumiam peixes, foi observado uma 

grande variação nos resultados, entre 1 vez ao mês, 1 vez a 

cada 15 dias, 1 vez por semana, mais de uma vez por semana 

ou raramente. O anuário PeixeBR (2019)  afirma que a 

população brasileira ingeri em média 10kg de peixe 

anualmente, porém a média mundial é superior,  e para o 

aumento de consumo foram traçadas várias estratégias como 

por exemplo: educação do consumidor, marketing e aumento 

de competividade de empresas. 

 

Tabela 1. Frequência do consumo e preferência de compra do 

pescado pelos alunos do 8º ano e 1ª serie. 

Questões 
8º ano em 

porcentagem 
(%) 

1ª série em 
porcentagem 

(%) 
Resposta 

Qual a 
frequência de 
consumo de 

pescado 
pelos alunos 

36 14 1 vez por mês  

14 5 
1 vez a cada 15 

dias 

0 5 1 vez por semana 

0 5 
Mais de uma vez 

por semana 

50 52 Raramente 

0 4 Não respondeu 

Preferência 
da compra do 

pescado 

29 33 Inteiro 

29 24 Limpo 

13 33 Filé 

29 0 Congelado 
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 0 10 Não Respondeu 

                                      Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Questionados sobre a preferência de compra do pescado 

(Tabela 1), teve como maioria na turma da 1ª série o pescado 

inteiro e o filé, ambos com 33%, seguido do pescado limpo com 

24% e 10% não souberam responder. Na turma do 8º ano todos 

os discentes responderam as suas preferências e a dos 

familiares sobre a compra do pescado, ficando o pescado 

inteiro, limpo e congelado recebendo respectivamente 29%, 

seguido do filé como 13%. Sendo assim, os discentes e seus 

familiares buscam comprar opções como pescados frescos e 

filés, sob o mesmo ponto de vista a Embrapa (2020) expressa 

que os dados obtidos na pesquisa comprovam o favoritismo dos 

consumidores pela compra de produtos frescos e pelo filé. 

Outro dado foi a afirmação da Tilápia (Oreochromis niloticus) 

como o peixe mais popular entre os consumidores.      

Os alunos a serem questionados sobre visita à blogs 

educativos (Figura 2), observou-se que no 8º ano 11 alunos 

responderam afirmando que visitam blogs educativos e apenas 

3 disseram não visitar páginas desse conteúdo, na 1ª serie 10 

estudantes confirmaram visitar blogs educativos, e o restante 

da turma que foi a maioria declararam não visitar páginas 

educativas na internet.  
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Figura 2. Visita à blogs educativos pelos alunos do projeto. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Conforme Da Silva e Orkiel (2018) pode-se presumir que 

a utilização do blog, por suas características interativas e 

dinâmicas proporciona a introdução de diversos recursos, como 

vídeos, imagens, hipertextos, ou seja possibilita muitos 

recursos didáticos ao professor que planeja expandir sua 

prática de ensino além dos limites que encontra. Isso pode ser 

benéfico também para outras tecnologias da informação, que 

da mesma forma, beneficiam o avanço da ciência como questão 

de caráter investigativo e de contextualização na formação de 

saberes no espaço e no tempo. Outra condição presente são os 

adolescentes que são muitos receptivos e acostumados com os 

avanços da tecnologia, manipulando facilmente a tecnologia, 

por esse motivo, acrescentar as ferramentas tecnológicas na 

metodologia de ensino e aprendizagem possibilita que o ensino 

seja mais inovador a partir de uma técnica hipertextual, que 

permite a entrada de informações mais científicas. O 
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desenvolvimento dessas possibilidades tem levado à 

modificações na formação profissional dos educadores, muitas 

dessas modificações incluem as mídias sociais e as 

ferramentas tecnológicas.  

 

                    Figura 3. Blog “Peixe em Sua Mesa” 

 
Fonte: Página do blog “Peixe em Sua Mesa”.1 

 

Aproveitando a sala multifuncional disponibilizada pela 

escola, os alunos puderam acessar e visualizar o blog “Peixe 

em sua mesa” (Figura 3) com as atividades desenvolvidas e a 

esquematização das matérias sugeridas pelos mesmos em 

discussão em sala (Figura 4), para em seguida compartilhar a 

matéria produzida no blog para toda a comunidade escolar e 

externa, sendo a primeira matéria divulgada a montagem de 

 
1 Disponível em: 
https://peixemsuamesa.wordpress.com/ > Acesso em out. 2020. 



PEIXE EM SUA MESA: CONSCIENTIZANDO E PROMOVENDO A 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ATRAVÉS DE PRÁTICAS EDUCATIVAS DE 

CONSUMO DO PESCADO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
SOSSEGO- PB 

409 
 

pirâmides alimentares de acordo com os seus conhecimentos 

prévios que pode-se observar na Figura 5. 
 

Figura 4. Visita ao blog “Peixe em sua mesa” na sala 

multifuncional da escola. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Figura 5. Montagem de pirâmides alimentares de acordo com 

os conhecimentos prévios dos alunos.  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Sobre a contribuição das atividades realizadas (Figura 

6), os 21 alunos(100%) da 1ª serie responderam o questionário 

e afirmaram que sim, as atividades contribuíram para melhorar 

a aprendizagem, e na sala do 8º ano, 13 alunos responderam 

que sim e apenas 1 deixou de responder a pergunta em 

questão. 
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Figura 6. Contribuição das atividades do projeto para melhorar 

os conhecimentos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Segundo Altemburg et al. (2017) os hábitos alimentares 

devem ser trabalhados integralmente com um direcionamento 

pedagógico, para provocar efeitos proveitosos na comunidade 

escolar, já que são questões diversas e particulares. Deste 

modo, pode-se perceber a importância da educação alimentar 

no âmbito escolar e consequentemente o consumo do pescado 

que é um alimento que se destaca nutricionalmente. A 

educação alimentar se evidencia como um facilitador no âmbito 

escolar e mostra a importância do papel da escola para ajudar 

na melhoria de hábitos alimentares de crianças e adolescentes, 

tornando assim consumidores conscientes da importância de 

uma alimentação saudável.  

O governo brasileiro tem buscado melhorias na 

alimentação e na educação alimentar e nutricional das redes de 

ensino, podendo ser observado na Lei 13.666/2018, a qual 

estabelece a inclusão de assuntos nas disciplinas do ensino 
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fundamental e médio voltados para a educação alimentar e 

nutricional (BRASIL, 2018). Conforme também estabelecido por 

Brasil (2018) a Lei 13.666/2018 tem como intenção a prevenção 

de obesidade infantil, tendo da mesma forma grande 

importância na atualidade, tendo em vista ainda se encontrar 

adultos com poucas informações sobre bons hábitos 

alimentares. A educação nutricional de acordo com Lima et al. 

(2018) está associada ao fomento de um hábito de vida 

saudável que promove a saúde, não apenas para o consumo 

do pescado e sim para o incentivo de uma alimentação 

saudável no seu total, além de se tornar simples e barato para 

estender tais informações para a sociedade. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) limitou a compra de produtos processados de toda a 

rede de educação básica e ampliou a possibilidade para a 

compra de alimentos naturais (FNDE, 2020).           
Conforme dito pelo FNDE (2020) a lei nº 11.947/2009 

assegura fornecer alimentos para as escolas como frutas e 

hortaliças, inserindo também a indispensabilidade de alimentos 

como carnes, vísceras, aves e peixes, pelo menos quatro vezes 

por semana. A norma restringe alimentos embutidos, aves 

temperadas, empanadas, pratos prontos e entre vários outros 

alimentos que não fazem bem para a saúde. 

         Constatou-se ao fim do projeto que os estudantes 

obtiveram uma excelente aprovação referente à inclusão do 

pescado na alimentação (Tabela 2). 
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Tabela 2. Aceitação do pescado durante o período inicial e final 

do projeto. 
 

Questões 

 
8º ano 

 
1º 

série   

 
8º ano 

 
1º série 

 
Respostas 
Positivas 

 
 

Respostas  Negativas 

 
Periodo 
Inicial 

Você Consome Pescado 
ou Alimentos à Base de 
Pescado? 

 
14  

 
19 

 
0 

 
2 

    

 
Periodo 

Final 

 
Adicionaria o Pescado 
na Alimentação 
Regular? 
 

 
14  

 
20 

          
         0 

 
1 

  
  

                                       Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

É sabido que o peixe é um ótimo alimento para ser 

inserido nas refeições dos consumidores por seu alto valor 

nutritivo, porém durante o projeto pudemos observar que o valor 

proteico do pescado era pouco conhecido, e que os alunos só 

consumiam geralmente frito e cozido, então, durante o projeto 

apresentou-se várias formas de consumir esse alimento tão 

gostoso e nutritivo. Depois das atividades pedagógicas 

aplicadas nas turmas os estudantes declararam que o pescado 

é um alimento de boa qualidade que deve ser inserido na 

alimentação, obtendo-se comentários positivos como os 

mostrados a seguir: 

“Com esse projeto aprendi muita coisa, como a 

riqueza de proteína nos peixes.” (Declaração dada 

por aluno do 8º ano). 

Ou ainda: 
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“Eu aprendi que o peixe é um alimento rico em 

ômega 3, como preparar o peixe e que não devemos 

poluir.” (Declaração dada por aluno da 1º série). 

 

Por fim, atualmente percebe-se uma boa expectativa que 

a piscicultura irá se desenvolver o suficiente para que o Brasil 

se torne um representante em potencial dessa atividade e para 

que o consumo de peixe aumente constantemente. Portanto, se 

evidenciou a importância da divulgação sobre a inclusão de 

peixe na alimentação humana, possibilitando uma vida mais 

saudável. 

 

CONCLUSÕES  

 

O trabalho aqui relatado nos proporcionou a 

comprovação de bons resultados da realização do projeto 

“Peixe em sua mesa”, onde utilizou-e práticas educativas e 

interativas sobre a importância de uma alimentação saudável 

com a inclusão do pescado, nas turmas de 8ª ano do ensino 

fundamental e 1ª serie do ensino médio, da escola estadual 

localizada na cidade de Sossego – PB. 

Visto como resultado de nossa pesquisa percebeu-se a 

importância de temas tão importantes como o abordado no 

projeto, serem tratados nas escolas, pois também é papel da 

mesma discutir com seus estudantes sobre educação 

alimentar, mudando opiniões, conceitos e comportamentos 

equivocados sobre a alimentação saudável.  

Em relação aos conhecimentos prévios dos alunos sobre 

alimentação saudável e os benefícios do pescado, eles traziam 

consigo informações e costumes distorcidos, que foram 
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idealizados muitas vezes no meio familiar, que ao decorrer do 

projeto foi possível desmistificar.    

A escola é o ambiente perfeito para o tema em questão 

ser tratado, pois é onde se encontrarão nossos adultos do 

futuro, crianças e adolescentes cheios de curiosidade e energia, 

onde sendo bem incentivados, se tornam dispostos a aprender 

e praticar, podendo também conscientizar seus familiares, 

vizinhos e até mesmo a comunidade onde vivem.  

Com os resultados obtidos através dos questionários 

pode-se comparar o antes e o depois do projeto, e o quanto 

esses alunos aprenderam e foram beneficiados. Tornamo-nos 

capazes de perceber o poder que a escola tem para transformar 

a vida dos seus alunos. No início do projeto muitos estudantes 

tinham bastante preconceito com o pescado mesmo em sua 

maioria fazendo o consumo do mesmo, porém, depois das 

práticas educativas os alunos perceberam o quão importante e 

gostoso esse alimento é, partindo daí conseguiu-se observar o 

poder da escola e de práticas corretas na transformação dos 

que as compõe.  

Através do projeto foi possível constatar a importância 

desse tema ser tratado nas escolas, por principalmente o 

público alvo ser crianças, que tendo uma boa educação 

alimentar desde a infância se tornaram adultos conscientes 

sobre a importância e benefícios de uma boa alimentação.   

O projeto não beneficiou somente os bolsistas e 

voluntário, mas sim toda a comunidade escolar, mostrando a 

importância que os projetos de extensão têm na vida de quem 

participa, tornando possível a interação entre os alunos das 

turmas escolhidas, e nós alunos da universidade e todos 
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aqueles que fazem a escola acontecer, possibilitando 

experiências e trocas de aprendizados.  
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RESUMO: Diante de todos os problemas enfrentados pelo 

sistema mundial, a degradação ambiental é o mais globalizado 

e que poderá transformar-se um conflito mundial. Os problemas 

apontados são um fato, e trabalhar a conscientização do 

cidadão é um dos princípios fundamentais para a gestão de 

recursos naturais. Nesse contexto, o presente estudo teve 

como objetivos: Descrever uma prática de produção de mudas 

com materiais de descarte doméstico e avaliar se esta prática 

contribue para a conscientização ambiental de estudantes  

Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, de abordagem 

qualitativa, para a coleta de dados foi realizada a observação 

participante e entrevista semi estruturada. Os sujeitos deste 

estudo foram 28 alunos do curso técnico subsequente em 

zootecnia da referida instituição. Realizou-se uma pratica de 

cultivo de mudas de feijão gúando “Cajanus cajan” e durante 

seu desenvolvimento foram coletados os dados, onde os alunos 
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demonstraram disposição e interesse com o meio ambiente e 

uma percepção investigadora ao deduzirem que, as mudas 

produzidas com os rolos de papel higiênico sofrem menos 

stress no processo de transplante para o local definitivo, 

podendo-se dizer que o ensino e promoção da educação 

ambiental, pode ser abordado por meio de atividades praticas 

como a desenvolvida nesse estudo,  podendo despertar nos 

alunos o olhar investigativo e a vontade de solucionar os 

problemas socioambientais presentes no seu cotidiano. 

Palavras-Chave: Educação ambiental, sustentabilidade, 

produção de mudas, reciclagem.  

 

1. INTRODUÇÃO 

No passado, a produção de lixo não causava o impacto 

sobre o meio ambiente que pode ser visto hoje, uma vez que a 

maioria dos resíduos era de natureza orgânica e, 

consequentemente, mais fácil de ser degradada. 

(CAVALCANTE, 2002). Além disso, A criação das cidades e a 

crescente ampliação das áreas urbanas têm contribuído para o 

crescimento de impactos ambientais negativos. 

(MUCELIN; BELLINI, 2008) 

Os impactos da ação humana na natureza, são 

decorrentes de um conjunto de atividades humanas, como, por 

exemplo o direcionamento de boa parte da água para 

irrigação, abastecimento público, produção de hidroelétricas, 

turismo, pesca, transporte, navegação, mineração, recreação 

entre outros (TEIXEIRA et al,2014). 

Diante de todos os problemas enfrentados pelo sistema 

mundial, a degradação ambiental é o mais globalizado e que 

poderá transformar-se um conflito mundial. (GIRARDI et al, 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-58442020000200021&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B15


EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE POR MEIO DE 

USO DE MATERIAIS DE DESCARTE DOMÉSTICO. 

422 
 

2018). Sendo um fato o aquecimento global do planeta e as já 

confirmadas mudanças climáticas registradas; a devastação 

das florestas, o buraco na camada de ozônio, o extermínio da 

biodiversidade, ainda pouco conhecida, a deterioração da 

qualidade do ar nas grandes cidades, o comprometimento dos 

fluxos de água, tanto em quantidade, quanto em qualidade, a 

fome e as doenças precoces. (EM BRANCO, 2015). 

Em seu estudo, “Educomunicação Socioambiental: 

cidade e escola” os pesquisadores Adilson Citelli e Sandra 

Falcão  é discutido o propósito de demonstrar como os 

processos de comunicação e de educação podem entrelaçar-

se em mútua fertilização para ampliar o debate e promover 

ações positivas voltadas às temáticas ambientais. 

(CITELLI; FALCÃO, 2020). 

Para desenvolver uma educação ambiental (EA) efetiva, 

é preciso mobilizar componentes comunicacionais  que amplie 

a consciência ecopolítica do ser: o tempo-espaço em que vive, 

a ligação entre natureza e sociedade, a política governamental 

e a ocupação do solo - na cidade e no campo. (FALCÃO; 

GIRARDI et al, 2018).   

Trabalhar a conscientização do cidadão em relação ao 

seu ambiente é um dos princípios fundamentais para que 

aconteça de fato a gestão de recursos naturais. Conhecer 

para preservar, um ditado tão comum, mas tão pouco levado à 

prática. Sem a educação a espécie humana não conseguirá 

desenvolver seus potenciais e cada vez mais será esmagada. 

Conservar os recursos naturais e o meio ambiente é 

responsabilidade de todos, e nesse contexto a escola é um 

lugar favorável para a EA, que oferecerá fundamentos 

necessários para o desenvolvimento da criança em seus 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-58442020000200021&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B15
https://doi.org/10.1590/1809-5844202021
https://doi.org/10.1590/1809-5844202021
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-58442020000200021&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B09
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-58442020000200021&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B15
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diversos aspectos. Na escola, a criança busca aprende a 

conhecer a si própria e o mundo que a rodeia. É importante que 

a EA seja trabalhada desde o início escolar, partindo do 

princípio que a educação é um processo longo e contínuo, 

promovendo a mudança de hábitos e atitudes de maneira 

espontânea. 

Neste sentido, uma das finalidades da educação é 

despertar a preocupação para as questões ambientais com 

uma linguagem de fácil entendimento que contribui para que o 

indivíduo e a coletividade construam valores sociais, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente. 

É impossível não produzir lixo, mas pode-se, no entanto, 

reduzir essa produção, reutilizando, sempre que possível, os 

materiais recicláveis.Nesse contexto, Justifica-se esse estudo 

como uma forma de investigação do uso de práticas 

pedagógicas direcionadas para a EA com alunos curso técnico 

subsequente em zootecnia do IFPE campus Vitoria de Santo 

Antão. Assim sendo, os objetivos do presente estudo foram: 1) 

Descrever uma prática de produção de mudas, fazendo uso de 

materiais de descarte doméstico; 2) Avaliar se esta prática 

contribue para a conscientização ambiental dos educandos. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O problema da produção exacerbada de lixo atinge toda 

a população e é um problema que vem se agravando com o 

passar dos anos. (SANTOS, 2011) A produção de lixo é 

inerente à condição humana, ou seja, o ser humano sempre 

produziu resíduos, entretanto, na antiguidade, a quantidade de 

lixo produzida era pequena e sua reciclagem se dava 

naturalmente. Cavalcante (2002) ressalta que: 
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“No passado, a produção de lixo pela população 

não causava o impacto sobre o meio ambiente que 

pode ser visto hoje, uma vez que a maioria dos 

resíduos produzidos era de natureza orgânica e, 

portanto, mais fácil de ser degradada. Além disso, 

restos de comida, frutas e legumes eram utilizados 

na alimentação de animais domésticos, o que 

também contribuía para diminuir o volume dos 

resíduos sólidos” (CAVALCANTE, 2002, p.104). 

A revolução industrial, iniciada na Inglaterra em 1779, 

desencadeou o processo de urbanização mudando 

significativamente a vida das pessoas (DIAS, 2002, p.116). A 

industrialização, a criação das cidades, o aumento populacional 

e, principalmente o consumismo que impera no mundo, têm 

contribuído para o elevado crescimento do impacto ambiental 

negativo, como o exagerado uso de produtos descartáveis e o 

descarte inadequado de resíduos sólidos. A Revolução 

Industrial, apresentou ao mundo uma nova forma de fabricar 

produtos, e em pouco tempo, o homem se tornou capaz de 

produzir mais do que o necessário para sua sobrevivência 

(TREVISAN, 2010). 

Junto a exponencial produção, aumenta também a 

poluição como resultado do impacto negativo causado pelo 

modo de produção e consumo da sociedade moderna, 

característica da indústria moderna, aumentando também a 

possibilidade de ocorrerem imprevistos, como vazamentos não 

controlados, contaminação ambiental por lançamentos 

industriais de gazes, material particulado, efluentes líquidos e 

resíduos sólidos (JURAS, 2015, p.51). 

É importante destacar que a sociedade é direcionada por 

anúncios publicitários, que influenciam de maneira significativa 

na forma como os indivíduos comportam-se como 
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consumidores, por meio de diversas estratégias midiáticas que 

promovem o consumo de forma irreflexiva, ou seja, que atende 

uma necessidade induzida por um desejo instalado 

artificialmente. Para Logarezzi (2006), o consumo irreflexivo é 

aquele que é: 
“exercido sem considerar os impactos 
socioambientais decorrentes do produto ou 
serviço consumido e tampouco avaliando a real 
necessidade que motiva o consumo em questão. 
Tais situações são midiatizadas apenas pela 
acessibilidade ao produto ou serviço e pelo poder 
de aquisição do (a) consumidor/a, em atendimento 
a um desejo instalado, geralmente relacionado a 
um contexto cultural em que se destaca a ação 
publicitária. Os principais valores que marcam o 
consumo irreflexivo são: astúcia competição, 
irresponsabilidade, arrogância da certeza e 
descaso com aspectos sociais e ambientais – 
numa visão utilitária do meio ambiente – entre 
outros. (LOGAREZI, 2006, p. 109). ” 

Para Mello (2017), com o avanço da globalização e o 

aumento populacional, as cidades cresceram sem 

planejamento, elevando também o desmatamento e a 

degradação associados ao desenvolvimento de novas 

tecnologias, poluiu-se mais o meio ambiente, causando efeito 

estufa, contaminação de rios e geração de resíduos sólidos e 

outros componentes não degradáveis que causam danos 

irreversíveis ao meio ambiente. 

Diante dos danos irremediáveis causados pela ação 

humana ao planeta, em razão dos sistemas de 

desenvolvimento empreendidos e da consciência da fragilidade 

da terra, passou-se a ser considerada a importância e 

necessidade da EA. (VIVEIROS, 2015) 

A Constituição Federal de 1988 elevou o status do direito 

a EA, essencial para a qualidade de vida ambiental, atribuindo 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE POR MEIO DE 

USO DE MATERIAIS DE DESCARTE DOMÉSTICO. 

426 
 

ao estado o dever de promover a EA a todos os níveis de estudo 

e a conscientização para a preservação do meio ambiente. A 

definição de EA e dada no artigo 1° da lei n° 9.795/99 como 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente (LIPAI, 2010). 

Segundo Arnaldo e Santana, (2018) Nas décadas de 

1960 e 1970 do século XX, a procura por soluções para os 

problemas ambientais, apontou o processo educativo como 

parte das propostas de soluções para resolver ou amenizar 

esses problemas.  

A associação do processo educativo ao enfrentamento 

de problemas ambientais sugere que, de modo geral, a procura 

por soluções para a reversão dos problemas ambientais 

envolve um trabalho de divulgação, conscientização, 

construção de saberes, revisão de valores e atitudes e de 

efetiva transformação social, assinalando a educação como 

condição indispensável para isso (ARNALDO; SANTANA, 

2018). 

A EA surge nesse contexto de crise ambiental no final do 

século XX, e estruturou-se como fruto da demanda para que o 

ser humano adotasse uma visão de mundo e uma prática social 

capazes de minimizar os impactos de suas ações. 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 26) 

Arnaldo e Santana, (2018) destacam a importancia em 

se observar os diversos caminhos para se compreender, 

desenvolver e realizar a EA. Apontando em seu estudo dois 

grandes blocos que alcançaram destaque no cenário da EA. 

Um desses blocos, denominado de conservador ou 
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comportamentalista, apresentando como características 

centrais: 

✓ A compreensão da crise ambiental;  

✓ A educação, baseada em vivências práticas; 

✓ Despolitização do fazer educativo ambiental, apoiando-se 

em pedagogias comportamentalistas; 

✓ Baixa problematização da realidade e pouca ênfase em 

processos históricos; 

✓ Foco na redução do consumo de bens naturais, 

descolando essa discussão do modo de produção que a 

define e situa; 

✓ Diluição da dimensão social na natural, faltando 

entendimento dialético da relação sociedade-natureza; 

✓ Responsabilização pela degradação posta em um homem 

genérico, fora da história, descontextualizado social e 

politicamente. 

O outro bloco apontado por Arnaldo e Santana, (2018) 

denominado de transformador, crítico ou emancipatório 

apresenta entre suas características a busca da realização da 

autonomia e liberdade humana redefinindo o modo de 

relacionamento do ser humano com as demais espécies e com 

o planeta, politização dos problemas ambientais em toda sua 

complexidade, participação indispensável da sociedade e o 

exercício da cidadania,  preocupação com o debate e diálogo 

entre ciências e cultura popular, entendimento da associação 

dos processo de produção e consumo, ética, tecnologia e 

contexto socio-histórico; interesses privados e públicos, busca 

de ruptura e transformação dos valores e práticas sociais 

contrários ao bem estar público, à equidade e à solidariedade. 

Saviani,(2015, p. 35) indica a necessidade de que a EA 

seja desenvolvida no ambiente escolar, buscando inserir a EA 
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no processo de formação dos indivíduos, compreendendo a 

escola como espaço principal e dominante de educação. 

De acordo com Almeida, (2019); Oliveira, Machado e 

Oliveira (2015), a EA deve ser abordada no meio escolar, pois 

este ambiente é capaz de motivar a mudança de conceitos e 

atitudes, levando o aluno a valorizar o meio ambientais e 

desenvolver esse tipo de abordagem é um processo que deve 

ser praticado com alunos de todas as idades, pois a aquisição 

de conhecimento será capaz de motivar a proteção ambiental, 

visto que os alunos descobrem os efeitos e as causas reais dos 

problemas vivenciados. 

as mudanças e transformações necessárias na 

sociedade podem ser estimuladas gradativamente, pois a 

educação, ao mediar as práticas reais, pode ocasionar as 

mudanças que auxiliam nas transformações da sociedade, 

segundo Saviani (2015, p. 37), durante os momentos 

intermediários na mediação educativa no interior da prática 

social, o ponto culminante do processo educativo se dá quando 

ocorre a efetiva incorporação dos instrumentos culturais, 

transformados em elementos ativos de transformação social. 

A EA, no ambiente escolar, deve ser desenvolvida sob 

uma abordagem interdisciplinar e transversal eliminando as 

barreiras entre as disciplinas e entre as pessoas que pretendem 

desenvolvê-las. É por meio da colaboração de todos que se 

podem traçar caminhos para as transformações necessárias 

para a inclusão social e a justiça ambiental. (SATO; 

CARVALHO, 2005). 

 Para Vasconcelos e Vilarouca, (2010), a EA, possibilita 

ao estudante compreender o ambiente em todos os seus 

aspectos. Isso significa que as atividades de EA devem ocorrer 

dentro e fora da escola, de forma que o aluno, além de conhecer 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-66812019000200481#B43
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-66812019000200481#B43
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os ambientes da escola, entenda suas ações ao entorno e a 

interferência que suas ações repercutem.  

Cabe ressaltar que a transversalidade diz respeito ao 

fato de que um tema transita em diversas disciplinas do 

currículo escolar. Ao passo que a interdisciplinaridade, segundo 

Carvalho (2012, p. 121): 
“não pretende a unificação dos saberes, mas 
deseja a abertura de um espaço de mediação 
entre conhecimentos e articulação de saberes, no 
qual as disciplinas estejam em situação de mútua 
coordenação e cooperação, construindo um marco 
conceitual e metodológico comum para a 
compreensão das realidades complexas. A meta 
não é unificar as disciplinas, mas estabelecer 
conexões entre elas, na construção de novos 
referenciais conceituais e metodológicos 
consensuais, promovendo a troca entre os 
conhecimentos disciplinares e o diálogo dos 
saberes especializados com os saberes não 
científicos”. Carvalho (2012, p. 121) 

Partindo da necessidade de desenvolver uma 

metodologia de trabalho pedagógico que valorize a participação 

do educando e do educador no processo de ensino e de 

aprendizagem, surge a pedagogia de projetos, que tem sido 

uma alternativa utilizada no intuito de trazer a prática do ensino 

para um contexto significativo para o aluno. 

A execução de projetos na escola pode dinamizar e 

enriquecer o conteúdo vinculando a aprendizagem com a 

realidade atual, além disso, os alunos são estimulados a buscar 

soluções de questões e, neste processo, se defrontam com os 

conteúdos das disciplinas, entendidos como instrumentos 

culturais valiosos para a compreensão da realidade. (COSTA, 

2017) 

Para Terossi e Santana (2015) a pedagogia de projetos 

é, contudo, a mais indicada para se desenvolver projetos de EA 
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pois se embasa, não só em técnicas ou procedimentos, mas 

numa concepção abrangente de posturas pedagógicas.  

Segundo os autores: 
“Pedagogia de Projetos” nos parece oferecer 
possibilidades mais adequadas para se trabalhar 
com projetos, principalmente quando buscamos a 
formação de pessoas críticas, pois possibilita a 
participação dos alunos em suas etapas de 
elaboração e desenvolvimento, assim como 
considera importante a teoria que embasa o 
método utilizado, bem como a participação ativa 
do professor” (TEROSSI; SANTANA, 2015, p. 81). 

Neste contexto, projetos como hortas e jardins escolares, 

permitem experiências de contato com o solo, a descoberta de 

diferentes formas de vida, o encanto com as sementes ao 

brotarem como mágica, o cuidado necessário de regar e 

remover plantas espontâneas, a espera em observar a natureza 

transformar as sementes em plantas que darão flores e 

legumes, podem fazer de pequenos espaços da escola lugares 

de aprendizado e alimentação saudável. (TUPIASSÚ et al, 

2018) 

 A ideia do presente estudo é possibilitar o 

entrelaçamento entre a EA e o ser humano.  A discussão aqui 

apresentada se pauta por uma concepção de educação que cria 

condições para a transformação dos indivíduos em seres 

conscientes de suas ações, seres críticos e autônomos, para 

que se construa uma sociedade mais justa e ecologicamente 

equilibrada. (SANTOS; JACOBI, 2011) 

 

3. MATERIAIS E METODOS  

 

O presente estudo foi realizado no Instituto Federal de 

educação Ciências e Tecnologia de Pernambuco - IFPE 
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campus Vitoria de Santo Antão no período de agosto a outubro 

de 2019. Para que os objetivos fossem alcançados, organizou-

se um programa de atividades a ser desenvolvido junto aos 

alunos da disciplina de agroecologia do segundo período do 

curso técnico subsequente em zootecnia, da referida instituição. 

Para que se efetive uma pesquisa, torna-se necessário 

selecionar os sujeitos (GIL, 2010). Os sujeitos participantes 

deste estudo foram 28 alunos da disciplina de agroecologia do 

curso técnico subsequente em zootecnia do IFPE campus 

Vitoria de Santo Antão. 

No que se refere ao tipo de pesquisa, esta apresenta 

uma abordagem qualitativa, o uso da mesma justifica-se por 

esta estar alicerçada no entendimento sobre a complexidade da 

experiência humana. ( SANTOS et al., 2020). 

 Ainda segundo Gil, (2010) o estudo se caracteriza por 

uma pesquisa de caráter descritivo, pois tem o objetivo de 

descrever a prática pedagógicas sobre EA realizadas com os 

alunos. A técnica utilizada para a coleta de dados foi a 

observação participante, e a entrevista semi estruturada. 

Segundo Santos et al., (2020) a observação participante 

possibilita a compreensão das relações entre os indivíduos e 

destes com as instituições, bem como as práticas, perspectivas 

e opiniões dos sujeitos de pesquisa, o que não seria possível a 

apreensão por meio de outras técnicas. 

Os procedimentos para coleta de dados foram realizados 

em quatro etapas: 

Na primeira etapa os alunos foram orientados a 

pesquisar plantas comumente utilizadas para a recuperação de 

solos degradados, as mais citadas foram Crotalária, Feijão 

guandú, Brachiaria ruziziensis, Sorgo, Milheto e Nabo 

forrageiro. 
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Na segunda etapa, realizou-se uma discurssão, cuja 

finalidade foi reunir informações gerais a respeito do 

conhecimento dos alunos sobre os métodos de cultivo de cada 

planta pesquisada pelos alunos.  

Logo após, foi ministrada uma aula expositiva, 

apresentando as características de cada planta, tipos de solo 

adequado para cultivo, contribuições de cada planta para o 

solo. Após a aula expositiva, os alunos tiveram suas dúvidas 

esclarecidas e uma das plantas feijão guandu (“Cajanus cajan”), 

foi selecionada para ser cultivada em uma das áreas 

disponíveis no IFPE- campus vitória. 

Para a terceira etapa, foi solicitado que os alunos 

trouxessem de casa rolos de papel higiênico que após 

utilizados, a parte restante seria descartada. Ao mesmo tempo, 

foi realizada a coleta de tampas de garrafões de água mineral 

que geralmente são descartadas após a abertura dos garrafões. 

 

Figura 01: Figuras de objetos reciclados utilizados na produção 

de muda, rolo de paapel higienico (A) e Tampa de garrafão de 

agua mineral (B). 

 
 

Fonte: Pesquisa direta. 2020. 
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Os rolos e tampas coletados, foram utilizados como 

recipiente para o cultivo das mudas de feijão guandu (“Cajanus 

cajan”), o solo utilizado foi uma mistura de latossolo vermelho 

com humos de minhoca numa proporção de 1x1. As sementes 

de feijão guandu “Cajanus cajan” utilizadas nesta pratica, foram 

disponibilizadas pelo professor Luiz Carlos, responsável por 

ministrar as aulas da disciplina de agroecologia. Essas 

sementes foram colhidas, separadas e acondicionada, até o 

momento do cultivo. 

O recipiente utilizado para cultivo das sementes e 

desenvolvimento das mudas, consiste no rolo de papel 

higiênico com a tampa do garrafão em baixo. 

 

Figura 02: Figura de recipiente pronto para receber o substrato 

e as sementes (C). 
 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2020. 

Cada recipiente foi preenchido com 100 gramas de 

substrato e foram colocadas duas sementes, regou-se de 

acordo com a necessidade da espécie em germinação (duas 

vezes ao dia 07:00/ 17:00). É importante ressaltar que durante 
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o processo de germinação, as mudas ficaram sob uma proteção 

solar de 50%, durante três meses, duas vezes por semana, os 

alunos distribuam as tarefas de tratos culturais e irrigação 

diária. 

 O desenvolvimento desta atividade, permitiu fazer a 

abordagem pratica de diferentes temas estudados pela 

agroecologia como a EA, cadeia alimentar, ciclos da matéria, 

fotossíntese, sustentabilidade, criação e manutenção de 

ecossistemas produtivos, conservação do solo, erosão, 

assoreamento, adubação e sucessão ecológica. 

A quarta e última etapa consistiu em pequenos encontros 

que ocorriam semanalmente, após as atividades do dia, onde 

os alunos tinha a oportunidade de falar sobre a experiência que 

estavam vivenciando, tirar duvidas sobre os tratos culturais que 

desenvolviam e sobre possíveis mudanças perceptíveis como a 

presenças de difentes animais no local em recuperação. 

.A partir da coleta de dados, estes foram analisados e 

interpretados por meio da análise das observações registradas 

e do discursos dos alunos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As observações durante as atividades externas 

permitiram verificar a sensibilização dos alunos perante as 

problemáticas ambientais. No decorrer de cada atividade foram 

abordados temas pertinentes a agroecologia como a educação 

ambiental, cadeia alimentar, ciclos da matéria, fotossíntese, 

sustentabilidade, criação e manutenção de ecossistemas 

produtivos, conservação do solo, erosão, assoreamento, 

adubação e sucessão ecológica. Sendo possível destacar a 
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dificuldade de boa parte dos alunos em argumentar sobre os 

temas  e contextualizar com sua realidade. 

Os alunos demonstraram uma percepção investigadora 

ao deduzirem que, as mudas produzidas com os rolos de papel 

higiênico sofrem menos stress no processo de transplante para 

o local definitivo, diferente das mudas cultivadas em saco 

plastico. 

Figura 03: Figura das mudas após duas semanas em 

desenvolvimento (F), alunas realizando o transplante das 

mudas para local definitivo (G).  

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2020. 

Destaca-se o quanto o ensino pôde ser dinâmico e 

interativo entre aluno/professor, todos os alunos participaram 

das atividades e colaboraram na obtenção de insumos e divisão 

de tarefas. Essa considerável aceitação dos alunos, está 

diretamente associada ao contato em que os alunos tiveram 

com o objeto de estudo, esta afirmação está de acordo com 

Santos, (2013) ao dizer que partir do momento que se 

desenvolve uma relação entre o indivíduo com as atividades 

que desenvolve, cria-se um ambiente de socialização e troca de 

informações, revelando outro ponto importante dos métodos de 
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ensino que é despertar a curiosidade, a capacidade de 

observar, de questionar e uma melhor interação nas atividades. 

Durante as praticas, foi questionado se as atividades que 

faziam, despertavam interesse pelos problemas ambientais 

presentes. Os discentes comentaram que sim, porém não 

praticavam muitas vezes o que aprendiam, haja vista que 

muitas vezes achavam que o outro tomaria uma iniciativa, 

mesmo sabendo das consequências que seus atos traziam 

para o meio ambiente. 

A utilização de práticas, por exemplo, atividades de 

campo pode incentivar os alunos a participar efetivamente e 

construir  seu conhecimento de forma participativa e dinâmica, 

podendo o aluno se posicionar criticamente tanto diante de 

fatos do cotidiano, quanto de questões polêmicas da Ciência. 

“A utilização de práticas inovadoras que 

são levadas para dentro da sala de aula, 

ou mesmo fora dela, em atividades de 

campo, por exemplo, poderá incentivar e 

motivar os alunos a participarem mais 

efetivamente das aulas e a, 

verdadeiramente, construírem seu 

conhecimento de forma participativa e 

dinâmica, podendo o aluno se posicionar 

criticamente tanto diante de fatos do 

cotidiano, quanto de questões polêmicas 

da Ciência. ” (MATTOS, 2016). 

Quando questionados sobre a importância de 

desenvolverem praticas voltadas para cuidados com o meio 

ambiente, os alunos com frequência associavam a importância 

dessa atividade com a sua formação e como relacionaria seu 

trabalho com o cuidado ao meio ambiente. 
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Boa parte dos estudantes são moradores de áreas rurais e 

traziam relatos da realização de praticas nocivas ao ambiente, 

como queimas de restos de culturas e áreas que não estavam 

sendo utilizadas para cultivo. 

A área utilizada para realização do plantio das mudas, foi por 

muito tempo utilizada como local de pastagem para animais e 

plantio de diversas culturas passando também por queimadas. 

Sendo possível relacionar essas praticas com a condição que o 

local apresentava. 

 De acordo com Salvador (2017) “As aulas práticas têm a 

finalidade de levar o estudante a aperfeiçoar a técnica sobre 

conhecimentos de uma determinada disciplina teórica”. A 

estratégia de ensino e aprendizagem e introduzir entre os 

discentes é a cooperação entre grupo, tendo organização nas 

atividades e influenciando na coletividade. 

 

CONCLUSÕES 

Em função das observações realizadas, pode-se afirmar 

que a Educação Ambiental é de grande relevância para a 

formação dos alunos, uma vez que ela serve para despertar nos 

educandos o interesse e preocupação pelos problemas 

socioambientais presentes na sociedade. 

Salienta-se que a educação ambiental é um tema 

extremamente importante que deve esta presente em todos os 

níveis de ensino, permeando as diferentes áreas profissionais 

e disciplinas presentes no currículo escolar.  

A preocupação em contextualizar o que se ensina com a 

vida do aluno, já deveira ser algo corriqueiro, em vista da 

necessidade em envolver o aluno na abordagem de problemas, 

uma vez que se apresentam de forma direta e constante na vida 

dos educandos. 
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Diante do que foi exposto, pode-se dizer que o ensino e 

promoção da educação ambiental, pode ser abordado por meio 

de atividades praticas  como a desenvolvida nesse estudo,  

podendo despertar nos alunos o olhar investigativo e a vontade 

de solucionar os problemas socioambientais presentes no seu 

cotidiano. 
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RESUMO: A inserção da educação ambiental nas diferentes 
áreas do conhecimento torna-se cada vez mais emergente pelo 
fato de proporcionar reflexões referentes às questões 
ambientais visando a integração dos diferentes aspectos que 
envolvem a sociedade, como os aspectos sociais e político. 
Nesse sentido, a exploração do tema no processo educativo 
permite o desenvolvimento de cidadãos críticos. Neste aspecto, 
o presente trabalho teve como intuito avaliar a percepção dos 
discentes do 9º ano sobre educação ambiental em uma escola 
pública da cidade de Marcelino Vieira – RN. A pesquisa foi 
aplicada no dia 04 de março de 2020 com 17 alunos. O 
questionário constituiu-se de questões objetivas e subjetivas de 
modo que englobassem os distintos aspectos discutidos na 
temática. Os resultados revelam a necessidade de alicerçar a 
forma como é desenvolvido a temática, no sentido de valorizar 

 
2 E-mail: raul.neris@hotmail.com 
3 deomar.barros@ufcg.edu.br  
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a interdisciplinaridade entre as diferentes áreas para superar a 
fragmentação do conhecimento e aproximar os alunos da 
realidade local e global na tentativa de desenvolver indivíduos 
éticos e com uma perspectiva crítica para o exercício pleno da 
cidadania. As atividades voltadas para a temática na escola 
denotam um caráter reducionista nos assuntos referentes ao 
meio ambiente, carecendo do envolvimento de questões muito 
mais complexas que regem a sociedade.  
 

Palavras-chave: Educação ambiental. Perspectiva crítica. 

Interdisciplinaridade.  

 

INTRODUÇÃO 

 A educação ambiental busca uma mudança no modelo 

de relação homem-natureza atualmente, no qual surge como 

alternativa para o desenvolvimento de habilidades e 

concepções acerca dos agravos ambientais recorrentes, 

tornando próximo da realidade chances de atuações práticas e 

responsáveis por parte dos atores sociais em um sentido 

individual e coletivo (PELICIONI, 2004). Loureiro (2007) 

complementa que essa área transcende a tendência muito 

comum nos anos de 1980, mas que ainda hoje se faz presente 

nos discursos que tratam sobre esse tema, uma vez que, a ideia 

é inserida apenas por meio do ensino de conteúdos, uma 

transmissão de comportamentos ecologicamente corretos e 

sensibilização com relação à natureza, porém, o autor adverte 

que deve haver uma maior exploração sobre os complexos 

processos de aprendizagem e a necessidade social de 

mudanças de atitudes, aptidões e valores.  Nesse sentido, a 

educação ambiental se destaca por transitar pelos aspectos 

sociais, econômicas, políticas e culturais.  
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 Os primeiros registros do uso do termo “Educação 

Ambiental” ocorreram em 1948, no encontro da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) em 

Paris, porém, a construção do conceito que conhecemos hoje 

se iniciou na Conferência de Estocolmo, em 1972, na qual a 

temática foi inserida na agenda internacional (CARDOZO et al., 

2016). 

 Em 1975 é lançado em Belgrado, o Programa 

Internacional de Educação Ambiental, definindo princípios, 

conceitos e orientações para o futuro. Cinco anos depois, em 

Estocolmo, acontece em Tbilisi, na Geórgia, a Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental, em parceria 

com a Unesco e o Programa de Meio Ambiente da ONU 

(PNUMA) (Bezerra, 2016). Foi destes encontros, que surgiram 

definições e objetivos adotados até hoje em todo o mundo, 

marcando princípios que orientam a educação ambiental como 

conhecemos, inserindo aspectos integrativos, abrangentes, 

participativos, transformadores e contextualizadores. Outro 

documento significativo é o Tratado de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, 

elaborado no fórum Global, em 1992, durante a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(Rio 92), quando se destacou a importância do pensamento 

crítico e noções de interdisciplinaridade (NACIMENTO JÚNIOR; 

SOUZA, 2019).  

 Meira, Amorim, Silva Júnior (2015) salientam a 

importância da inserção dessas definições construídas ao longo 

do tempo alicerçadas, primordialmente, por mudanças das 

práticas educativas, estas devem ter como prioridade o 

questionamento de valores, como hábitos, atitudes e práticas 
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sociais complementada pela participação dos educandos, 

apoiado sobre o diálogo de forma interdependente seguindo os 

distintos campos do saber, gerando um processo de reflexão, 

pensando a realidade como um espaço onde se articulam a 

natureza, técnica e cultura. É importante inserir o papel de 

formação de cidadãos éticos no contexto da educação 

ambiental, não restrita apenas a ter o direito de escolha, mas o 

desenvolvimento de uma integração social e um olhar voltado 

para a conservação do ambiente. 

 Pereira, Bittar, Grigoli (2015) abordam seu pensamento 

semelhante a essa ideia, devendo desenvolver ainda, meios de 

formar atitude crítica, uma compreensão complexa da 

problemática ambiental, exigindo, portanto, as práticas sociais 

e cooperação, desenvolvendo um olhar analítico, político e 

enfrentando o fracionamento do conhecimento. A educação 

ambiental fornece os instrumentos necessários para a 

construção desse tipo de visão, reforçando a necessidade de 

práticas do agir em relação aos problemas socioambientais 

dentro de um contexto ético, no qual o educador deve assumir 

uma postura reflexiva. Há a necessidade de ter o entendimento 

de que os problemas ambientais são frutos de um 

conhecimento e conceitos socialmente construídos, então o 

educador deve estar preparado para reelaborar informações, 

inserindo na experiência do aluno.    

Os problemas provenientes da incessante degradação 

ambiental, na corrida desenfreada pelo capital exigem soluções 

que transcendem uma visão ecológica, há o requerimento de 

amadurecimento do pensamento humano, ruptura de ideias 

retrógradas. Nesse sentido, a educação ambiental não deve ser 

resumida apenas em um viés ecológico, naturalista ou 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A SUPERAÇÃO DA FRAGMENTAÇÃO DO 
CONHECIMENTO: PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DE UMA ESCOLA 

PÚBLICA EM MARCELINO VIEIRA – RN 

446 
 

conservador, mas necessita do envolvimento cultural, 

contextualizado e que os estudantes reconheçam as relações 

de causa e efeito e incentivados ao exercício da cidadania em 

um sentido individual e coletivo considerando os aspectos 

sociais e políticos (GUIMARÃES, 2020). 

Em razão disso, pesquisas sobre essa temática, além de 

contribuir para a produção de conhecimento cada vez mais 

embasado na área, ainda funcionam como suporte para os 

profissionais que buscam uma intervenção mais qualificada nas 

vertentes relacionadas ao ambiente e suas questões 

macroestruturais. 

 Gonçalves (2019) ressalta que outro elemento 

importante, devendo, dessa forma, ser introduzido durante o 

desenvolvimento dessas práticas educativas é a 

interdisciplinaridade. O autor afirma que a questão ambiental é, 

por natureza, interdisciplinar, pois aborda a questão social e 

ambiental concomitantemente. A interdisciplinaridade se torna 

verdadeira quando há a união entre diferentes áreas para a 

resolução de um problema comum.  

 De acordo com a Base Curricular Comum – BNCC 

- (2018), os anos finais do Ensino Fundamental exigem que os 

estudantes apreendam as distintas lógicas de organização dos 

conhecimentos referentes às áreas. Desse modo, é necessário, 

nos componentes curriculares, reaver e ressignificar as 

aprendizagens do Ensino Fundamental, ampliando o repertório 

dos estudantes. Desse modo, aspectos que envolvem a 

educação ambiental, como interdisciplinaridade, reflexão e 

criticidade são essenciais para o alcance dos objetivos contidos 

nas competências gerias da Educação Básica.   
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 Não distanciando desses elementos, Santinelo, Royer e  

Zanatta (2016) trazem que uma pedagogia crítica e 

ambientalista deve haver a inserção nos elementos sócio-

históricos e políticos nos conteúdos estudados, desviando do 

abstrato e, ao mesmo tempo, relacionar com a realidade dos 

sujeitos sociais. A Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe 

sobre esse tema e institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental, dentre os princípios básicos, estabelece unidades 

importantes para nos aproximarmos mais das definições 

geradas durante as conferências ambientais:   

“[...] deve-se haver o enfoque humanista, 

holístico, democrático e participativo, a 

concepção do meio ambiente em sua 

totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o 

sócio-econômico e o cultural, sob o 

enfoque da sustentabilidade e o 

pluralismo de idéias e concepções 

pedagógicas, na perspectiva da inter, 

multi e transdisciplinaridade” (BRASIL, 

1999).  

 

 Tais mudanças não são realizadas efetivamente apenas 

por meios da elaboração de políticas educativas (leis, normas e 

documentos) e capacitação dos atores educativos para romper 

as normas educativas do passado. Seguindo apenas por este 

ponto de vista, cria-se uma educação cada vez mais distante de 

realidade, uma visão reducionista do contexto, quando apenas 

acha que a problemática é resolvida com uma visão ecológica, 

fechado a outros campos de conhecimento, tendo uma visão 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A SUPERAÇÃO DA FRAGMENTAÇÃO DO 
CONHECIMENTO: PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DE UMA ESCOLA 

PÚBLICA EM MARCELINO VIEIRA – RN 

448 
 

descontextualizada, sendo necessário, portanto, uma 

integração entre sociedade, cultura e meio ambiente 

(CARVALHO, 2017).  

 Essa abordagem sociocultural possibilita a ação proativa 

e transformadora, visto que, a aproximação dentro de um 

contexto familiar, possibilita a visão crítica. Dessa forma, criam-

se meios para a construção de ideias e o educando insere no 

cenário ambiental. a importância da contextualização das 

disciplinas e seu significado na experiência dos alunos, 

devendo haver abertura para questionamentos que levem à 

reflexão e desenvolvendo a capacidade dos alunos de se 

enxergarem como agentes de sua história (LIMA; COSTA, 

2016).  

Assim, tendo a educação como premissa para a 

construção de cidadãos éticos, estimulando o trabalho coletivo, 

o objetivo do presente trabalho consiste na avaliação da 

percepção dos alunos, da Escola Municipal Edilton Fernandes, 

sobre a temática Educação Ambiental.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Conforme a natureza a presente pesquisa é classificada 

como aplicada, uma vez que, possui como intuito a geração de 

conhecimentos e posterior aplicação prática para a elaboração 

de soluções de acordo com o problema específico. No que diz 

respeito à abordagem, a pesquisa se insere no âmbito 

quantitativo, por envolver números, opiniões, e informações que 

permitem classifica-las e interpretá-las, requerendo o uso de 

técnicas estatísticas como percentagens. Concomitantemente, 

o estudo é qualitativo devido a inclusão dos aspectos subjetivos 
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do sujeito, exigindo a inserção de interpretação de fenômenos 

de acordo com o mundo real (SILVA; MENEZES, 2005).  

Quanto ao objetivo, a pesquisa é descritiva, retratando 

as características de uma população, busca de relações entre 

os diferentes elementos, envolvendo técnicas padronizadas. 

Em relação ao procedimento realizado, é um estudo de caso, 

abordando um estudo de um ou poucos objetos, possibilitando 

abrangente a detalhado conhecimento (GIL, 2002).  

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Edilton 

Fernandes, localizada na rua Maria José da Costa, bairro 

centro, no município de Marcelino Vieira-RN, realizada no dia 

04 de março de 2020. 

A coleta de dados realizou-se por meio de questionários 

compostos por 6 questões, 3 objetivas e 3 subjetivas. Os 

discentes participantes compõem a turma do 9º ano da referida 

escola, na qual contava com a presença de 17 alunos.  

A análise quantitativa ocorreu por meio da utilização de 

planilha eletrônica para a somatória dos dados e expressos em 

porcentagem. Enquanto a análise qualitativa, sucedeu-se 

mediante a categorização das respostas dos discentes, 

separando e agrupando as que mais se aproximavam 

semanticamente, destacando respostas para representar cada 

grupo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Dentre os discentes entrevistados, 41,10% corresponde 

ao sexo feminino e 58,8% correspondiam ao sexo masculino. A 

idades variavam entre 14 e 17 anos.  

Quando perguntados sobre o que entendiam sobre 

Educação Ambiental e quais práticas são inclusas nesse tema, 

os verbos majoritários nas respostas consistiam em “cuidar”, 

“preservar” ou outras variações de ambas palavras, como 

podemos observar nas respostas destacadas abaixo.  

 

 

Aluno 1 – “Cuidar das plantas e dos animais.”; 

Aluno 4 – “Que não devemos poluir o meio 

ambiente, devemos conservar, regar as 

plantas.”; 

Aluno 8 – “É o aprendizado onde somos 

informados sobre a natureza, ensinar a 

importância do ambiente limpo, etc. 

Reciclagem, coleta, etc.”; 

Aluna 16 – “Ensinar como devemos cuidar e 

preservar o meio ambiente.”. 

 

A partir disso, é notório que as ações são direcionadas à 

preservação e conservação da natureza. Implicando que, as 

discussões em sala de aula são situadas apenas na dimensão 

natural do meio ambiente.  

Wollmann, Soares e Ilha (2015) concluem na pesquisa 

sobre a percepção de Educação Ambiental e Meio ambiente de 

professoras e a influência destas em suas práticas em sala de 
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aula que a abordagem da maioria dos docentes valoriza 

exclusivamente o viés naturalista e antropocêntrica, interferindo 

diretamente no processo pedagógico e impedindo, muitas 

vezes, uma discussão mais abrangente sobre a temática. Os 

autores destacam que a visão naturalista delimita o meio 

ambiente como algo natural, íntegro, enquanto o viés 

antropocêntrico diz respeito ao fato dos recursos naturais 

estarem constantemente à disposição para exploração como 

justificativa para sobrevivência humana em detrimento da 

preservação da biodiversidade, por exemplo.  

Guimarães (2020) chama atenção para o fato de que 

muitos programas de educação ambiental são voltados 

exclusivamente para a conservação da natureza sem 

contextualização com os aspectos macroestruturais da 

sociedade, como noções políticas e sociais. A educação 

ambiental não deve ser desvinculada dos movimentos sociais 

que lutam por qualidade de vida, como o direito ao acesso à 

saúde, cultura e liberdade. Devendo ter um sentido 

essencialmente político, formando indivíduos para o exercício 

da cidadania de forma participativa e crítica. Uma vez que, o 

problema ambiental não se resolve por meio de uma visão 

ecológica simplista, mas sim no campo da cultura, organização 

política e econômica mundial.  

É muito comum associarmos aspectos que envolvem a 

Educação Ambiental e Meio Ambiente exclusivamente à “vida 

biológica” ou “flora e fauna” como afirma Carvalho (2017). Ainda 

de acordo com a autora, esse tipo de conceito se estabeleceu 

por meio de uma construção sociocultural, uma vez que, os 

programas de TV e uma educação conservadora disseminaram 

tal concepção durante muitos anos, o que influenciou 
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diretamente a elaboração de definições acerca do meio 

ambiente. Tendendo, assim, a representação da natureza como 

um campo estritamente biológico, um mundo oposto ao ser 

humano.  

Além disso, essa desagregação entre o homem e o 

restante da natureza apresenta um risco de superiorização do 

ser humano, colocando-nos no topo da pirâmide. Nesse 

contexto, a Educação Ambiental se insere como um desafio 

para superação da visão naturalista, no sentido de enfatizar 

perspectivas de interações mútuas entre humanos e não-

humanos, repensando a ideia de evolução e transformação na 

biodiversidade, como ressalta Guimarães (2020):  

 

O enfoque centrado no ser humano como 

ser superior vivente neste planeta, o ator 

principal da história planetária em que 

apenas o seu destino é que conta, precisa 

ser superado. A EA centra o seu enfoque 

no equilíbrio dinâmico do meio ambiente, 

em que a vida e entida em seu sentido 

pleno de interdependência de todos os 

elementos da natureza. Os seres 

humanos e os demais seres estão em 

parcerias que perpetuam a vida. Não é 

entender que a vida de cada um é 

absoluta, pois no sentido pleno de vida a 

morte está incluída e presente no 

equilíbrio dinâmico do ambiente. A 

mudança desse enfoque é uma 

construção a ser objetivada pela 
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Educação Ambiental (GUIMARÃES, 

2020, p.) 

 

 Ao serem indagados sobre se já participaram de 

atividades de educação ambiental na escola, 88,2% afirmaram 

que desenvolveram projetos inclusos na temática, dentre eles, 

citaram palestras, caminhadas ecológicas, coletas de resíduos 

sólidos e plantações de hortas: 

 

Aluna 2 – “A construção de uma horta ao lado 

da escola, onde os alunos trouxeram 

sementes para plantar. Porém, o projeto não 

prosperou.”; 

Aluno 6 – “A coleta de lixo nas ruas da 

cidade.”; 

Aluna 12 – “Palestras sobre a defesa ao meio 

ambiente, caminhadas e a plantação da 

horta.”. 

 

Projetos de EA, como a horta, são muito comuns nas 

escolas na tentativa de transcender o ensino livresco. A horta 

escolar permite relacionar teoria à prática, além de possibilitar 

a integração de disciplinas que costumam não serem 

associadas a esse tipo de atividade, a exemplo da Matemática. 

A unção do conhecimento empírico com cientifico auxilia o 

processo de inserção dos estudando no método cientificista a 

partir daquilo que eles adquirem durante suas próprias 

experiências, diante do convívio familiar, por exemplo. O 

desenvolvimento do projeto fortalece relações sociais, 

sensibilização ambiental, técnicas de manejo respaldados 
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pelas conexões existentes entre diferentes áreas (OLVEIRA; 

PEREIRA; PEREIRA JÚNIOR, 2018). 

Porém, muitas práticas relatadas pelos alunos estão 

relacionadas ao processo exclusivo de conscientização. 

Normalmente, a questão ambiental trabalhada, a 

conscientização implica em sensibilização para com o 

ambiente, transmitindo comportamentos que são considerados 

positivos na sociedade. Porém, de acordo com Agostini (2018) 

a questão transcende o fato de conscientizar sobre algo, 

havendo a necessidade de inserção da realidade de forma que 

tenha consciência crítica, postulada por Paulo Freire embasada 

pela reflexão e ação. Sendo necessário repensar a dinâmica 

escolar de modo que associe a informação à cultura 

contextualizada com a prática.  

O processo de conscientização, conceito central das 

ideias de Paulo Freire, diz respeito ao um ato de conhecimento, 

direcionado para conduta crítica da realidade o que se torna um 

desafio para as práticas pedagógicas, uma vez que, o homem 

é o único capaz de tratar o mundo como afastado, e, no 

momento de aproximação, o impacto inicial é de apresentação 

da realidade de forma acrítica e/ou ingênua. Nesse âmbito, o 

processo de conscientização se inicia por meio da criticidade, 

no qual há a inclusão do ato “ação-reflexão”, o modo de 

transformar o meio. Admitindo que o homem se insere no maio 

ambiente, capaz de fazer e refazer o mundo (FREIRE, 2018).  

Uma Educação Ambiental crítica caracteriza-se por estar 

contextualizada nas práticas sociais, havendo a importância de 

não abordar a questão política e ambiental como tema 

dicotômicos, mas sim, como vertentes que convergem 

diretamente. Porém, a realidade brasileira difere da teoria que 
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vem sendo construída desde a Conferência de Estocolmo, em 

1972, uma vez que, há uma insistência na separação entre os 

princípios da EA consolidados internacionalmente, 

compartimentalizando vertentes sociais, culturais, políticas, 

ambientais e outras que deveriam estar integradas no processo 

pedagógico. Tal prática resulta na inviabilização da práxis 

crítica referente ao atual modelo de desenvolvimento, 

desaguando em pobreza política da EA, desenvolvendo uma 

pedagogia pragmática ou conservacionista (CARVALHO, 

2020).  

A quebra desses paradigmas deve acompanhar as 

constantes transformações de modo que proporcione aos 

discentes um desenvolvimento humano, científico, cultural, 

além da inclusão tecnológica, ramo esse em incessante 

ascensão e importância no espaço contemporâneo. Processo 

esse desenvolvido por meio da mediação transcendente ao 

caráter simplista (OLIVEIRA; LIBÂNEO; TOSCHI, 2017). 

Além disso, Moraes e Cruz (2015) destacam a 

importância do papel do professor como facilitador do processo 

de aprendizagem, valorizando a construção de cidadãos 

críticos e transformadores do meio em que estão inseridos. De 

modo que as técnicas de ensino devem envolver a comunidade, 

integrando qualidade de vida para todos. Considerando a 

docência como um desafio, uma vez que, muitas vezes, além 

das contribuições postulados pelas políticas de ensino, o 

profissional lida com outras vertentes relacionadas a aspectos 

psicológicos, terapeutas entre outros. A inserção de 

abordagens referentes às condições humanas, 

compreendendo as relações entre os diferentes elementos do 

planeta, inserindo problemáticas locais e globais, respaldado 
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por valores éticos são essenciais no processo de 

desenvolvimento da educação ambiental complexa.  

Lima e Costa (2016) ressaltam que a EA é um fator de 

extrema importância para o direcionamento sustentável da 

sociedade. Porém, tal fator só pode ser obtido caso o processo 

pedagógico seja desenvolvido integrado às políticas públicas 

que regem a sociedade. Expandindo as inter-relações 

presentes entre as vertentes econômicas, políticas, sociais, 

ambientais. A inserção desses elementos permite a 

concretização da teoria na prática, transformando o ser, 

sensibilizando-o frente às problemáticas ambientais, 

contribuindo, consequentemente, para a elaboração de 

estratégias integrada e desenvolvimento se senso coletivo de 

responsabilidade. Rompendo o paradigma da globalização 

econômica que respalda a ideia de progresso exclusivamente 

ao sistema de produção intenso e consumo demasiado.  

Foi perguntado também aos discentes em quais 

disciplinas a temática educação ambiental costuma ser 

trabalhada, as respostas variaram entre Ciências como 

predominante com 41,1%, em seguida, Geografia com 29,4% e 

ambas as áreas com 29,4%. De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN - (1998) a Educação Ambiental é 

um tema transversal que deve ser trabalhado em todas as áreas 

da grade curricular e a falta de integração é a origem das 

barreiras presentes no planejamento e aprendizado dos 

conteúdos referentes à temática.  

Essa fragmentação dos conteúdos nas salas de aula 

adquire destaque na segunda fase da história da universidade, 

quando a criação das Universidades de Berlim (1908) e de 

Londres (1828) difundiram a compartimentalização dos 
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conteúdos, formando as disciplinas (ECHEVERRÍA; 

CARDOSO, 2017). Separação essa citada na literatura como 

cartesiana, uma vez que, o filósofo Descartes abordava que é 

necessário decompor um fenômeno para estuda-lo e facilitar 

compreensão. Então após o surgimento das universidades, as 

disciplinas surgiram na tentativa de organizar o conhecimento 

(ARAÚJO; PIRES, 2019). 

Porém, acaba sendo um consenso na área do ensino e 

aprendizagem que a priorização da fragmentação acaba não 

acompanhando as constantes transições da sociedade, uma 

vez que, exigem uma visão global do sistema. Ademais, a 

integração dos conhecimentos permite conexão com a 

realidade, propondo práticas educacionais contextualizadas 

(GONÇALVES, 2019). Nesse sentido a escola acaba 

negligenciando esses aspectos e os objetivos que constam nos 

documentos oficiais e obrigatórios para o Ensino Fundamental.  

Costa, Santos e Silva (2016) sugerem que a 

disseminação do trabalho interdisciplinar nas escolas, abertura 

de espaços para o diálogo entre os professores na tentativa de 

criação de estratégias que possibilitem os estudantes 

aprenderem significativamente torna-se imprescindível. 

Alternativa essa adotada por países que são conhecidos pelos 

resultados promissores na área da educação, como Finlândia e 

Coreia do Sul (NEVES, 2015).  

Sobre isso, Ponturchka (2018) aponta os seguintes 

aspectos: 

 

A interdisciplinaridade passou a ser 

discutida, no Brasil, com certo vigor, nos 

meios culturais, científicos e 
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educacionais, sobretudo neste final de 

século. A trajetória percorrida pelos 

diferentes ramos das ciências fez-se de 

forma compartimentada, acompanhando 

os interesses do capitalismo, em que a 

fragmentação do trabalho, da vida do 

homem, da maneira de pensar o mundo 

foi também fragmentada. Nas reformas de 

ensino do Ministério da Educação do 

Brasil, o princípio da interdisciplinaridade 

está colocado nos vários documentos 

divulgados após a Nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação/96, no entanto, as 

escolas, de modo geral, estão com 

dificuldade de promover essa discussão 

nesse momento diante de tantas 

mudanças difíceis de serem assimiladas 

de uma vez. 

 

A construção do conhecimento científico e a 

transformação da tecnologia ao longo do tempo evidencia a 

ausência de neutralidade do pesquisador sobre o objeto 

estudado, resultando em distintas interpretações em relação 

aos diferentes campos do saber. Nesse sentido, exige-se a 

integração de um amplo esforço coletivo de modo que haja 

rompimento nos paradigmas exclusivamente positivista da 

sociedade capitalista.  Tornado necessário o modo de 

desenvolvimento e sistematização do conhecimento, tornando-

o inserido num contexto de totalidade, rompendo a 
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desarticulação do conhecimento propagada por muitos anos 

(COSTA; LOREIRO, 2015). 

Interrogados acerca da existência de projetos 

envolvendo a temática educação ambiental fora da escola, 

35,2% responderam que a escola já realizou projetos 

abrangendo plantações de árvores ou criações de jardins, mas 

não se adquiriu uma continuidade:  

 

Aluno (a) 6 – “As plantações do jardim fora da 

escola.”; 

Aluno (a) 12 – “Ano passado teve uma 

campanha, mas não foi para a frente.”; 

 

A interação com os locais que ultrapassam os muros da 

escola é importante para o conhecimento da realidade e 

atuação da cidadania.  

A participação de atores e grupo sociais que visualizem 

abertamente os problemas presentes em determinada 

realidade, evidenciar as causas e estratégias para resolvê-los 

configura-se como o exercício pleno da cidadania, adquirindo 

capacidade reflexiva crítica e se comprometendo para defesa 

da qualidade do meio ambiente. A construção para a 

participação será feita por meio da educação ambiental, pois 

permite a inserção de conhecimento, valores, tomar decisões 

de cidadão que almejam o desenvolvimento sustentável 

(PARO, 2017).  
É por meio da interação com o mundo que 

desenvolvemos atividades e enxergamos valores, nos 

engajando na transformação do ambiente que vivemos. Na 

escola, os indivíduos vivenciam diversas matérias e um ensino 
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significativo contribui que tais vivências alcancem um 

determinado valor, por meio das práticas ou pelos simples 

contato com o meio ambiente local. Valores esses que integrem 

a justiça, equidade, sentido de vida etc. A realização de projetos 

que desenvolvam experiências, transcendendo o aporte 

teórico, uma vez que, a ausência de pesquisa empírica, por 

exemplo, ou práticas de socialização as boas ideias 

pedagógicas são perenes, sem resultados concretos, exigindo, 

assim, emergir cidadão na sua realidade contribui para o 

alcance de êxitos nos projetos (MENIN; RAPHAEL; ZECHI, 

2016).  

 Quando questionados se gostariam que a temática 

educação ambiental fosse mais abordada durante as aulas, 

todos responderam que sim, indicando que há o interesse nas 

questões que envolvem o tema, porém, pouco tempo é 

demandado para o devido embasamento no assunto.  

Desde a construção do conceito de educação ambiental 

que conhecemos hoje se iniciou na Conferência de Estocolmo, 

em 1972, a temática foi inserida na agenda internacional 

(BERCHIN; CARVALHO, 2016). Assim, destacou-se cada vez 

mais a importância do tema ser discutido entre todas as 

camadas da sociedade, uma vez que, de acordo com Cidreira-

Neto e Rodrigues (2017), faz-se necessário uma alteração na 

relação homem-natureza, surgindo como alternativa para a 

promoção de habilidades e concepções acerca dos problemas 

ambientais recorrentes, tonando próximo da realidade 

possibilidade de atuações práticas e responsáveis por parte dos 

atores sociais de forma individual e coletiva.  

Sasseron, Duschl, (2016) alertam aos educadores a 

necessidade de assumir uma postura reflexiva, enfatiza a 
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importância da atitude crítica, um olhar analítico, político e 

enfrentando o fracionamento do conhecimento. A educação 

ambiental fornece os instrumentos direcionadas para a 

construção desses tipos de atitudes, complementada pelas 

ações emergentes nas vertentes dos problemas 

socioambientais dentro de um contexto ético.  

Inquiridos, por último, sobre qual a importância da 

realização de processos como coleta seletiva e reciclagem, 

todos se referiram ao fato de que devem funcionar para manter 

o ambiente limpo: 

 

Aluno 4 – “Pois assim o ambiente fica mais 

limpo e mais propício a plantação etc.”; 

Aluno 7 – “Com a coleta podemos ter um 

ambiente limpo.”; 

Aluno 16 – “Para amenizar a poluição que 

existe no planeta.”; 

Aluno 17 – “Para não acumular lixos nas ruas 

e necessidade.”. 

 

Esses resultados demonstram que os estudantes 

direcionam, mais uma vez, as vertentes envolvendo a temática 

para uma dimensão natural do meio ambiente.  

Nessa perspectiva Souza e Vanessa (2016) destacam 

que os problemas ambientais ultrapassam os saberes, sendo 

necessário uma abrangente compreensão dos processos 

biológicos, geográficos, históricos e socioeconômicos.  

Sistemas que busquem o melhoramento da gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos, além do aspecto 

ambiental, impacta, consequentemente, em vertentes 
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socioeconômicas e sanitárias, por exemplo. A implantação da 

coleta seletiva possibilita uma maior valorização dos resíduos. 

Além disso, trazem vantagens em relação à organização dos 

catadores, trabalhadores que frequentemente são 

marginalizados sem o devido reconhecimento da importância 

desta profissão. Aproximando, assim, qualidade de vida dos 

atores envolvidos no processo, aumentando sensibilização e 

participação da comunidade (BESEN et al., 2016). 

Gonzaga (2014) alerta que orientações direcionadas 

unicamente para preservar a natureza ou não jogar papel no 

chão acabam sendo meras tentativas de adestramento 

comportamental, pois questões que são postas aos alunos sem 

contextualização política e histórica referentes ao problema, 

reflexão, criticidade, apenas o que é certo ou errado acaba 

desconsiderando o caráter transformador e emancipador e 

direcionam para um viés coercitivo e restritivo, retirando todas 

as possibilidades de aprendizagem e autonomia individuais e 

coletivas para transformação da realidade local. O mecanismo 

deve ser justamente o inverso, a educação ambiental se 

caracteriza, antes de tudo, como um ato político e possibilita a 

formação de indivíduos que possam atua de forma reflexiva e 

crítica na sociedade.  

 

CONCLUSÕES  

 

Destaca-se a necessidade de superação do 

conservadorismo predominante na temática ambiental, uma vez 

que, um processo pedagógico respaldado exclusivamente no 

viés naturalista, culmina em visão de mundo limitada e dificulta 

o processo de criticidade e elaboração de estratégias para 
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minimização dos impactos negativos causados pelas ações 

antrópicas.  

Tal visão essencialmente ecológica torna-se barreiras 

para as possibilidades de inclusão do ser humano na natureza, 

ponto de vista esse potencialmente perigoso, pois acaba 

justificando, de forma equivocada, as explorações dos recursos 

naturais apenas para satisfação do homem, esquivando-se das 

consequências e responsabilidades que deveriam ser 

esclarecidas. 

Nesse sentido, é de suma importância que o 

desenvolvimento do processo de criticidade e reflexão deve ser 

alicerçado por meio do englobamento das mais diversas áreas 

presentes na complexidade da temática ambiental abrindo 

possibilidades para uma dinamização e integração dos 

professores para a garantia da construção de uma visão 

sistêmica, aproximando cada vez mais da realidade.  

Assim, envolver a temática educação ambiental 

constitui-se uma tarefa complexa no sentido de exigir o 

envolvimento dos aspectos macroestruturais da sociedade, 

sejam eles econômicos, sociais ou políticos para a inserção de 

cidadãos que sejam capazes de agirem sob uma posição 

criteriosa referentes a aspectos que envolvam o meio ambiente.  
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RESUMO 

 
 A criação de áreas verdes nos espaços escolares, reforça para 
o público escolar os valores dos ambientes verdes e saudáveis 
que exercem um papel importante no desempenho acadêmico 
do aluno. Desse modo, nos propomos a realizar um diagnóstico 
descritivo das espécies arbóreas de quatro escolas da rede 
pública de ensino em Serra do Mel/RN e a partir desse 
conhecimento, fornecer subsídio metodológico para a 
implantação de um projeto de arborização para escolas da 
cidade. Para tanto, o estudo ocorrerá em duas etapas (i) visita 
técnica e (ii) proposição de arborização para as quatro escolas 
selecionadas. Durante a visita técnica registramos 27 
indivíduos, identificados e distribuídos em 8 espécies 
diferentes. Desenvolvemos um plano de implementação de 
arborização apoiado nas condições ambientais locais e 
priorizando as espécies nativas e frutíferas da Caatinga, uma 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/school-buildings
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vez que elas são adaptadas para suportarem o estresse hídrico 
existente na região.  
Palavras-Chave: Arborização, Educação Ambiental, Frutíferas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil a Lei nº 9.795/99 instituiu a Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA). Nesta lei a prática da educação 

ambiental é definida como, processo por meio da qual o 

indivíduo junto à sociedade constrói valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 

para a conservação do meio ambiente (BRASIL, 1999).  

A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em 

sua esfera de ação, órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente, instituições educacionais públicas 

e privadas, órgãos públicos da União, e organizações não 

governamentais com atuação em educação ambiental. Os arts. 

205 e 225 da Constituição Federal estabelecem o ensino da 

educação ambiental em todos os níveis de ensino, promovendo 

a inclusão da sociedade no processo de conservação ambiental 

desde a infância.  

A inclusão da educação ambiental no currículo escolar tem 

por objetivo, o desenvolvimento de uma compreensão integrada 

do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, 

envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, 

sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos (BRASIL, 

1998).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

estabelecem que os conteúdos sobre meio ambiente sejam 

integrados às áreas de conhecimento de forma transversal, 

permitindo a prática educativa e, ao mesmo tempo, 
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promovendo uma visão global e abrangente da questão 

ambiental (BRASIL, 1997). Toda via, muitas dificuldades e 

desafios são encontrados na implementação da Educação 

Ambiental no ensino Básico em escolas públicas, pois a maioria 

dos professores estão cientes das responsabilidades 

socioeducativas a eles confiadas, existindo consenso da 

importância do tema transversal que é a Educação Ambiental, 

no entanto, observa-se uma barreira quanto à aplicação de 

atividades relacionadas a este tema (CARVALHO; FRIZZO 

2017).  

Um estudo realizado com professores da rede pública de 

ensino demostra que esses profissionais conhecem a Política 

Nacional de Educação Ambiental. Por outro lado, os 

professores relatam dificuldades na implementação da 

educação ambiental e ressaltam a importância de treinamento 

e capacitação referente ao tema (REIGOTA, 2017). 

As áreas de Ciências Naturais, História e Geografia são 

as tradicionais parceiras para o desenvolvimento dos conteúdos 

propostos na Educação ambiental, pela própria natureza dos 

seus objetos de estudo (RICARDO; ZYLBERSZTAJN, 2016; 

COSTA et al., 2016). Mas as demais áreas ganham importância 

fundamental, pois, cada uma, dentro da sua especificidade, 

pode contribuir para que o aluno tenha uma visão mais 

integrada do ambiente. Na Língua Portuguesa, por exemplo, 

podem-se trabalhar inúmeras leituras, explicitando os vínculos 

culturais, as intencionalidades, as posições valorativas e as 

possíveis ideologias sobre meio ambiente contida nos textos 

(FREITAS et al., 2019).  

Na Educação Física, que tanto ajuda na compreensão da 

expressão e autoconhecimento corporal, é possível trabalhar a 

relação do corpo com ambiente e o desenvolvimento das 
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sensações (FRANÇA, 2016); no ensino da Arte, inserindo 

experimentações lúdicas e de jogos didáticos por intermédio 

das artes visuais, envolvendo os alunos no processo de 

sensibilização e práticas ambientais (ALVES; SEVERO, 2020). 

No sistema de ensino a principal função do professor ao 

trabalhar o tema “educação ambiental”, é contribuir para 

a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e a atuar 

na realidade socioambiental de um modo comprometido. Para 

isso, é necessário mais que informações teóricas e conceitos, 

é preciso trabalhar atitudes e formação de valores a partir de 

elementos presentes no cotidiano de seus alunos. Tudo isso, 

pode ser debatido e expressado nas atividades escolares, para 

que os alunos fixem os aprendizados propostos e estabeleçam 

relações entre esses dois universos (educação e ambiente) a 

partir do reconhecimento dos princípios abordados na sala de 

aula, o meio em que eles estão inseridos (DANTAS et al., 2016). 

Neste cenário, os projetos e ações pedagógicas de 

Educação Ambiental estão se tornando cada vez mais comuns 

no ambiente escolar. As atividades práticas mais desenvolvidas 

neste âmbito é a produção de horta, que promovem o ensino 

prático sobre a Terra, seu papel no fornecimento alimentar e a 

importância de cuidar do solo (PEREIRA et al., 2018); projeto 

de compostagem que aborda o processo de decomposição, 

onde os alunos podem acompanhar os resíduos orgânicos 

sendo transformados em novo solo (GALVÃO, 2017); 

programas de reciclagem, onde os alunos participam da 

construção e elaboração de recipientes destinados à separação 

correta dos resíduos produzidos nas salas de aula (SANTOS et 

al., 2018) e a produção de mudas para arborização do ambiente 

escolar, que consiste no plantio de árvores frutíferas no 

ambiente escolar.  
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A arborização do ambiente escolar resulta no 

desenvolvimento de senso de responsabilidade, já que os 

alunos são os responsáveis em cuidar das arvores cultivadas, 

e que futuramente fornecerão sombra para as brincadeiras nos 

espaços externos da escola, além de fornecer habitat natural e 

de alimentos para animais (FAGUNDES et al., 2015). O projeto 

de arborização fornece a oportunidade para aprender sobre 

botânica e o papel das árvores nos ecossistemas (OLIVEIRA et 

al., 2016). 

O processo de produção de mudas e arborização em 

escolas requer todo um planejamento, pois, os indivíduos 

plantados não devem interferir nas estruturas físicas do local, 

como, por exemplo, na fiação elétrica, edificações, 

encanamentos, a implementação das mudas deve ser feita de 

forma responsável, visando reduzir o risco de acidentes futuros. 

Outro critério importante na seleção de espécies a serem 

plantadas é a origem geográfica destas. Considerando que o 

uso de espécies nativas pode servir como um instrumento de 

estudo, proporcionando uma análise histórica, geográfica, 

biológica e botânica da região (OLIVEIRA et al., 2016; 

FIGUEIREDO et al., 2018). 

 O plantio de espécies nativas deve ser priorizado 

sempre. Espécies exóticas não podem servir para esta função 

e, além disso, poderiam se tornar espécies invasoras de áreas 

naturais, como fragmentos florestais e reservas adjacentes às 

cidades. As espécies cultivadas em escolas não devem 

oferecer riscos aos alunos, principalmente aqueles de menor 

idade, que por curiosidade, apanhar e experimentar flores, 

frutos e folhas. As plantas não devem apresentar riscos de 

intoxicação, espinhos, acúleos ou folhas pontiagudas, pois 

estes podem causar danos à saúde dos alunos expostos a 
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atividade. É importante também observar se estas espécies 

originam algum tipo de alergia (SILVA et al., 2018). 

A cidade de Serra do Mel, interior do estado do Rio 

grande do Norte, conta com uma estrutura educacional publica 

que é gerida pela prefeitura, principal responsável pelo o ensino 

da educação infantil até o 9° ano do ensino fundamental na 

cidade.  As unidades de ensino espalhadas pela cidade têm 

consciência que precisam trabalhar o ensino da Educação 

Ambiental em sala de aula, porém não dispõe de ferramentas 

no âmbito escolar que possam auxiliá-los a expor seus alunos 

a vivencias de práticas ambientais. Sabendo da importância do 

ensino teórico aliado a prática realizada em áreas abertas, nos 

propomos a realizar um diagnóstico descritivo das espécies 

arbóreas de quatro escolas da rede pública de ensino em Serra 

do Mel/RN e a partir desse conhecimento, fornecer subsídio 

metodológico para a implantação de um projeto de arborização 

para escolas da cidade.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

A cidade de Serra do Mel pertence ao estado do Rio 

Grande do Norte e está a 320 km de distância da capital do 

estado, Natal, inserida entre o sertão e o litoral (Figura 1).  Serra 

do Mel surgiu a partir do projeto que tinha como objetivo a 

implementação de um núcleo de produção agrícola familiar no 

estado do Rio Grande do Norte.  A cidade foi  dimensionada 

para  ser ocupada  por  1.196  famílias  distribuídas  em  23  

núcleos habitacionais,  compostos  de  22  vilas  rurais  e  uma  

vila central com distanciamento de 5 km entre elas; situado em 
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uma região geográfica ímpar, numa área aonde  o  sertão  

chega  ao  litoral,  o  projeto  prosperou rapidamente,  fazendo  

crescer seu  núcleo populacional,  com base numa economia 

cooperativista, voltada para a produção organizada através do 

cultivo da terra (PONTES et al, 2007).  

 

Figura 1- Localização do Município de Serra de Mel no Estado 

do Rio Grande do Norte, Brasil.  

 

 
Fonte: Silva et al., 2017. 

Atualmente, cada uma das vilas possui escolas de 

ensino público, somente a vila central possui duas, com uma 

das instalações voltadas apenas para ensino infantil. 

O presente estudo ocorreu em quatro escolas da rede 

pública de ensino de serra do mel, incluindo, Escola Municipal 

Neide Maria da Silva, Escola Municipal José Targino da Silva, 

Escola Municipal Vila Santa Catarina e Escola Municipal Vila 

Rio Grande do Sul, (Figura 2). 
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Figura 2- Representação das quatro escolas: (a) Escola 

Municipal Neide Maria da Silva, (b) Escola Municipal José 

Targino da Silva, (c) Escola Municipal Vila Santa Catarina, (d) 

Vila Rio Grande do Sul.  

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Coleta de dados 

 

O estudo foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa 

realizamos uma visita técnica em cada uma das escolas, no dia 

27 de junho de 2020, para a análise quali-quantitativa das 

árvores presentes nas escolas, com intuito de identificar as 

espécies e quantificar o número de indivíduos referente a cada 

uma delas.  A segunda etapa, consiste na proposição de um 

plano de arborização para as quatro escolas selecionadas. O 

critério utilizado na escolha das espécies propostas neste 

estudo, foi fundamentado no trabalho de ALENCAR et al., 
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(2020), que destaca as espécies nativas da caatinga como 

sendo apropriadas a arborização de áreas urbanas.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Levantamento das espécies arbóreas 

 

 A vegetação arbórea amostrada nas quatro escolas 

municipais na cidade de Serra do Mel/RN é composta por 27 

indivíduos, as espécies identificadas ficaram distribuídas em 8 

espécies (Figura 3). Destaca-se também na tabela 1 a diferença 

quanto à presença de árvores entre as escolas do município, 

assim, a Escola Municipal Vila Santa Catarina foi a que obteve 

a maior quantidade de indivíduos, totalizando 10 indivíduos e 

quatro espécies; seguida da Escola Municipal Neide Maria da 

Silva, com cinco indivíduos e quatro espécies. 

A Escola Municipal José Targino da Silva, possui cinco 

indivíduos arbóreos e três espécies, já a Escola Municipal Vila 

Rio Grande do Sul segue com sete indivíduos da mesma 

espécie.  

A espécie mais representativa foi Azadirachta indica 

responsavel por 21 individuos registrados para as quatro 

escolas. No entanto, a Azadirachta indica é uma espécie 

exótica invasora, apontada como a segunda maior das 

ameaças à biodiversidade do mundo (Figura 4). Na maioria das 

vezes, as espécies exóticas conseguem se estabelecer e 

propagar com facilidade nos ecossistemas, competindo com a 

vegetação nativa onde se sobressaem por serem altamente 

eficientes na disputa por recursos, gerando inúmeros impactos 

ambientais e impossibilitando a recuperação natural (Silva et 
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al., 2019). Assim, nos comprometemos em propor a arborização 

por meio de árvores nativas e frutíferas da caatinga.  

 

Figura 3- Análise quali-quantitativa das árvores presentes nas 

escolas municipais na cidade de Serra do Mel. 

Vila Escola 
Nº de 

Árvores 

Nome 

cientifico 

Nome 

popular 

São Paulo 

Escola 

Municipal 

Neide Maria 

da Silva 

3 

Azadirachta 

indica Nim 

1 

Prosopis 

juliflora Algaroba 

1 
Commiphora 

leptophloeos 
Imburana 

Paraná 

Escola 

Municipal 

José Targino 

da Silva 

2 Tabebuia aurea  Craibeira 

1 
Cappars 

hastata 

feijão-

bravo 

2 
Azadirachta 

indica 
Nim 

Santa 

Catarina 

Escola 

Municipal Vila 

Santa catarina 

7 
Azadirachta 

indica 
Nim 

1 
Spondias 

tuberosa 
Umbuzeiro 

1 
Annona 

squamosa 
Pinha 

1 
Pseudobombax 

simplicifolium 
Imbiruçu 

Rio Grande 

do Sul 

Escola 

Municipal Vila 

Rio Grande do 

Sul 

7 
Azadirachta 

indica 
Nim 

Fonte: Elaboração própria 
 

Para a UNESCO (2015), o mais indicado para uma boa 

qualidade de vida é uma relação de duas árvores para cada 

habitante ou 12 m² de área verde por pessoa. Nesse caso, as 



FORMAÇÃO DE IDENTIDADE AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
PROPOSTA DE ARBORIZAÇÃO PARA ESCOLAS PÚBLICAS  

478 
 

escolas visitadas estão fora desse padrão, devido à falta de 

comprometimento de ações socioambientais, em especial, de 

áreas verdes por parte da comunidade escolar, bem como dos 

gestores nas esferas federal, estadual, municipal e local. 

Figura 4- Representação de quatro espécies arboreas 
quantificadas nas escolas municipais de Serra do Mel. (a) 
Pseudobombax simplicifolium, (b) Annona squamosa, (c) 
Prosopis juliflora, (d)  Azadirachta indica. 

Fonte: 

 
Fonte: Elaboração própria 

 



FORMAÇÃO DE IDENTIDADE AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
PROPOSTA DE ARBORIZAÇÃO PARA ESCOLAS PÚBLICAS  

479 
 

Proposição de arborização para escolas da rede pública 

 

O primeiro encontro com os alunos tem como objetivo 

principal a apresentação detalhada do projeto. Antes da 

produção das mudas os alunos serão expostos a uma aula 

teórica sobre o tema “Educação Ambiental”, para que eles 

conheçam os conceitos básicos e importância da inclusão do 

tema dentro do currículo escolar. Aula será realizada com todos 

os alunos matriculados na escola e atenderá o nível de ensino 

para o ano em que estão. Os alunos preencherão uma ficha, 

informando a série que estão cursando e a sala a que 

pertencem. O intuito é que as atividades do projeto sejam 

realizadas em horário de aula, no entanto, os alunos podem 

escolher participar ou não.  

Os alunos que participarem da prática será os que 

manifestarem interesse em participar por livre e espontânea 

vontade das atividades. Contudo, será solicitada permissão, por 

escrito, dos pais, para a participação de seus filhos no projeto e 

para realização de imagens que exponham seus filhos. 

Posteriormente, será solicitado aos alunos que deem ideias de 

onde e como poderíamos conseguir materiais para a produção 

das mudas. Eles poderão trazer de casa sementes, mudas e 

até recipientes onde as mudas poderão ser depositadas. 

 

 

Plantio das mudas 

 

A arborização de escolas pode ser um importante 

instrumento de Educação Ambiental, que estimula alunos, para 

o conhecimento e valorização das espécies nativas e para o 

exercício da cidadania e responsabilidade socioambiental, além 
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de contribuir com o paisagismo e a qualidade de vida do 

ambiente escolar (PEREIRA et al., 2016). Además, a escola 

tendo uma boa arborização, pode proporcionar aulas mais 

dinâmicas, ou seja, as disciplinas podem ser desenvolvidas no 

pátio da instituição e novas metodologias de ensino na 

educação podem ser aplicadas com interdisciplinaridade 

(SOUSA et al., 2019). Assim, com base na metodologia 

adotada, propomos a produção de mudas de 16 espécies 

frutíferas da Caatinga que são amplamente usada na 

arborização urbana, com o intuito de colaborar para ampliação 

da área verde nas escolas (Figura 5). Deste modo, cada escola 

deve se comprometer e ser responsável em produzir suas 

próprias mudas em conjunto com a comunidade escolar. 

 
Figura 5- Espécies arbóreas da Caatinga proposta para 
arborização de quatro escolas Municipais da Cidade de Serra 
do Mel. 

 

Nome cientifico Nome Popular 

Poincianella bracteosa  Caatingueira 

Cordia oncocalyx Pau branco 

Myracrodruon orundeuva Aroreira 

Mimosa tenuiflora Jurema Preta 

Anadenanthera colubrine Angico 

Mimosa caesalpiniifolia Sabiá 

Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro 

Hymenaeacourbaril  Jatobá 

Amburana cearenses  Cumaru 

Tabebuia aurea  Craibeira 

Ceiba glaziovii  Barriguda 

Erythrina velutina Mulungu Mulungu 

Handroanthusimpetiginosus  Ipê Roxo 
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Libidibia férrea   Jucá 

Spondias tuberosa  Umbuzeiro 

Handroanthusalbus Ipê Amarelo 
Fonte: Elaboração própria 

Frutíferas 

 

Ainda na fase de planejamento do estudo, quando foi 

realizada uma reunião com os responsáveis pela escola, a 

coordenação sugeriu a produção de mudas que correspondem 

a espécies arbóreas frutíferas (Figura 6) que poderão 

futuramente proporcionar a produção de alimentos para os 

alunos, ou até mesmo, ser usadas na merenda escolar. Deste 

modo, propomos a produção de mudas de 11 espécies 

frutíferas.  

 
Figura 6: Descrição das mudas produzidas na Escola 
Municipal Vila São Paulo em Serra do Mel- RN. 
 

Nome popular Nome científico 

Acerola Malpighiae marginata 

Caju Anacardium Occidentale  

Goiaba Psidium guajava  

Limão Citrus Limon 

Coqueiro Cocos nucifera  

Manga 
Mangifera indica 

Maracujá 
Passiflora edulis 

Mamão 
Carica papaya 

Cajarana 
Spondias cythera 
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Pinha Annona squamosa 

Ciriguela Spondias purpurea 

Fonte: Elaboração própria 
 
Produção das mudas 

 

A produção das mudas será a próxima etapa desse 

trabalho que consiste na distribuição de 500 sementes para 

produção de 100 mudas que serão divididas entre as escolas 

acordadas neste estudo. No entanto, a comunidade escolar 

será responsável pelo cultivo, rega e manutenção das mudas. 

O processo de rega das mudas já cultivadas deve ser 

realizado inteiramente pelos alunos participantes da prática de 

arborização. No início do processo, os alunos realizarão a rega 

sob supervisão de monitores e professores. A rega ocorrerá a 

partir de alguns itens, como o porte da muda e a época do ano, 

sendo realizada preferencialmente durante o período da manhã 

e no fim da tarde. O propósito do envolvimento dos alunos 

nesse processo é promover maior interação entre eles, 

concretizando uma pedagogia participativa e baseada na 

prática, na qual o aluno aprende dia a dia e com seus colegas. 

Para que tal etapa ocorra, será necessário que os alunos sejam 

divididos em pequenos grupos de 3 ou 4 integrantes, que 

devem se revezar na tarefa de cuidar da manutenção das 

mudas. Essas tarefas correspondem a: capina de ervas 

presentes na base das plantas; controle de pragas; observação 

do desenvolvimento das mudas; complementação de 

substrato.  

O intuito dessas práticas é promover maior interação 

entre alunos e professores em áreas verdes. Academicamente, 

algumas evidências sugerem que os alunos retêm mais 
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conhecimentos após lições da natureza em biologia, artes da 

linguagem, estudos sociais e ciências em geral, do que após 

lições semelhantes em ambientes fechados (ALENCAR et al, 

2020). As lições da natureza também podem oferecer outros 

benefícios associados à exposição de árvores, incluindo 

atividades físicas, alívio do estresse e melhoria na 

concentração (KWEON et al, 2017). Além disso, como a 

mudança climática antropogênica tornou-se uma questão 

cotidiana, as lições retiradas do ambiente podem ajudar a 

instigar a próxima geração desde a infância, para que na vida 

adulta venham atuar na promoção de comportamentos pró-

ambientais. 

 

CONCLUSÃO  

 

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que 

escolas da rede pública de ensino de Serra do Mel, dispõem de 

espaço físico em seu entorno, no entanto, essas áreas não tem 

sido devidamente gerenciadas e as poucas árvores existentes 

carecem de manutenção (rega e poldamento). A maioria dessas 

arvores pertencem a espécies invasoras que oferecem como 

único benefício o sombreamento a área externa das escolas.  

Ressaltamos que a utilização de arvores nativas na arborização 

escolar na Caatinga contribuem para redução do consumo de 

água na região, uma vez que elas são adaptadas para 

suportarem o estresse hídrico existente, bem como para 

preservação, conservação do equilíbrio biológico e 

sustentabilidade ambiental da flora e fauna do bioma 

(ALENCAR et al., 2019).  

Además, estudos científicos apontam efeitos positivos de 

áreas verdes em escolas na saúde física, bem-estar mental, 



FORMAÇÃO DE IDENTIDADE AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
PROPOSTA DE ARBORIZAÇÃO PARA ESCOLAS PÚBLICAS  

484 
 

conectividade social e comportamentos humanos (KWEON et 

al, 2017). Acredita-se que podemos aplicar esses conceitos à 

educação. A criação de áreas verdes nos espaços escolares, 

reforça para o público escolar os valores dos ambientes verdes 

e saudáveis. Adicionalmente, as áreas verdes em escolas 

exercem um papel importante no desempenho acadêmico do 

aluno. Psicologicamente, as áreas verdes demonstraram 

diminuir o estresse, promover uma sensação geral de bem-

estar e reduzir a depressão. Além disso, também 

desempenham um papel importante na concentração e foco 

durante o estudo (BROWNING; RIGOLON, 2019).   
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RESUMO: Diante de todos os problemas enfrentados pelo 

sistema mundial, a degradação ambiental é o mais globalizado 

e que poderá transformar-se um conflito mundial. Os problemas 

apontados são um fato, e trabalhar a conscientização do 

cidadão é um dos princípios fundamentais para a gestão de 

recursos naturais. Nesse contexto, o presente estudo teve 

como objetivos: Descrever uma prática de produção de mudas 

com materiais de descarte doméstico e avaliar se esta prática 

contribue para a conscientização ambiental de estudantes  

Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, de abordagem 

qualitativa, para a coleta de dados foi realizada a observação 

participante e entrevista semi estruturada. Os sujeitos deste 

estudo foram 28 alunos do curso técnico subsequente em 

zootecnia da referida instituição. Realizou-se uma pratica de 

cultivo de mudas de feijão gúando “Cajanus cajan” e durante 
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seu desenvolvimento foram coletados os dados, onde os alunos 

demonstraram disposição e interesse com o meio ambiente e 

uma percepção investigadora ao deduzirem que, as mudas 

produzidas com os rolos de papel higiênico sofrem menos 

stress no processo de transplante para o local definitivo, 

podendo-se dizer que o ensino e promoção da educação 

ambiental, pode ser abordado por meio de atividades praticas 

como a desenvolvida nesse estudo,  podendo despertar nos 

alunos o olhar investigativo e a vontade de solucionar os 

problemas socioambientais presentes no seu cotidiano. 

Palavras-Chave: Educação ambiental, sustentabilidade, 

produção de mudas, reciclagem.  

 

INTRODUÇÃO 

No passado, a produção de lixo não causava o impacto 

sobre o meio ambiente que pode ser visto hoje, uma vez que a 

maioria dos resíduos era de natureza orgânica e, 

consequentemente, mais fácil de ser degradada. 

(CAVALCANTE, 2002). Além disso, A criação das cidades e a 

crescente ampliação das áreas urbanas têm contribuído para o 

crescimento de impactos ambientais negativos. 

(MUCELIN; BELLINI, 2008) 

Os impactos da ação humana na natureza, são 

decorrentes de um conjunto de atividades humanas, como, por 

exemplo o direcionamento de boa parte da água para 

irrigação, abastecimento público, produção de hidroelétricas, 

turismo, pesca, transporte, navegação, mineração, recreação 

entre outros (TEIXEIRA et al,2014). 

Diante de todos os problemas enfrentados pelo sistema 

mundial, a degradação ambiental é o mais globalizado e que 
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poderá transformar-se um conflito mundial. (GIRARDI et al, 

2018). Sendo um fato o aquecimento global do planeta e as já 

confirmadas mudanças climáticas registradas; a devastação 

das florestas, o buraco na camada de ozônio, o extermínio da 

biodiversidade, ainda pouco conhecida, a deterioração da 

qualidade do ar nas grandes cidades, o comprometimento dos 

fluxos de água, tanto em quantidade, quanto em qualidade, a 

fome e as doenças precoces. (EM BRANCO, 2015). 

Em seu estudo, “Educomunicação Socioambiental: 

cidade e escola” os pesquisadores Adilson Citelli e Sandra 

Falcão  é discutido o propósito de demonstrar como os 

processos de comunicação e de educação podem entrelaçar-

se em mútua fertilização para ampliar o debate e promover 

ações positivas voltadas às temáticas ambientais. 

(CITELLI; FALCÃO, 2020). 

Para desenvolver uma educação ambiental (EA) efetiva, 

é preciso mobilizar componentes comunicacionais  que amplie 

a consciência ecopolítica do ser: o tempo-espaço em que vive, 

a ligação entre natureza e sociedade, a política governamental 

e a ocupação do solo - na cidade e no campo. (FALCÃO; 

GIRARDI et al, 2018).   

Trabalhar a conscientização do cidadão em relação ao 

seu ambiente é um dos princípios fundamentais para que 

aconteça de fato a gestão de recursos naturais. Conhecer 

para preservar, um ditado tão comum, mas tão pouco levado à 

prática. Sem a educação a espécie humana não conseguirá 

desenvolver seus potenciais e cada vez mais será esmagada. 

Conservar os recursos naturais e o meio ambiente é 

responsabilidade de todos, e nesse contexto a escola é um 

lugar favorável para a EA, que oferecerá fundamentos 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-58442020000200021&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B15
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-58442020000200021&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B15
https://doi.org/10.1590/1809-5844202021
https://doi.org/10.1590/1809-5844202021
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-58442020000200021&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B09
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-58442020000200021&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B15
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necessários para o desenvolvimento da criança em seus 

diversos aspectos. Na escola, a criança busca aprende a 

conhecer a si própria e o mundo que a rodeia. É importante que 

a EA seja trabalhada desde o início escolar, partindo do 

princípio que a educação é um processo longo e contínuo, 

promovendo a mudança de hábitos e atitudes de maneira 

espontânea. 

Neste sentido, uma das finalidades da educação é 

despertar a preocupação para as questões ambientais com 

uma linguagem de fácil entendimento que contribui para que o 

indivíduo e a coletividade construam valores sociais, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente. 

É impossível não produzir lixo, mas pode-se, no entanto, 

reduzir essa produção, reutilizando, sempre que possível, os 

materiais recicláveis.Nesse contexto, Justifica-se esse estudo 

como uma forma de investigação do uso de práticas 

pedagógicas direcionadas para a EA com alunos curso técnico 

subsequente em zootecnia do IFPE campus Vitoria de Santo 

Antão. Assim sendo, os objetivos do presente estudo foram: 1) 

Descrever uma prática de produção de mudas, fazendo uso de 

materiais de descarte doméstico; 2) Avaliar se esta prática 

contribue para a conscientização ambiental dos educandos. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O problema da produção exacerbada de lixo atinge toda 

a população e é um problema que vem se agravando com o 

passar dos anos. (SANTOS, 2011) A produção de lixo é 

inerente à condição humana, ou seja, o ser humano sempre 

produziu resíduos, entretanto, na antiguidade, a quantidade de 
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lixo produzida era pequena e sua reciclagem se dava 

naturalmente. Cavalcante (2002) ressalta que: 
“No passado, a produção de lixo pela população 

não causava o impacto sobre o meio ambiente que 

pode ser visto hoje, uma vez que a maioria dos 

resíduos produzidos era de natureza orgânica e, 

portanto, mais fácil de ser degradada. Além disso, 

restos de comida, frutas e legumes eram utilizados 

na alimentação de animais domésticos, o que 

também contribuía para diminuir o volume dos 

resíduos sólidos” (CAVALCANTE, 2002, p.104). 

A revolução industrial, iniciada na Inglaterra em 1779, 

desencadeou o processo de urbanização mudando 

significativamente a vida das pessoas (DIAS, 2002, p.116). A 

industrialização, a criação das cidades, o aumento populacional 

e, principalmente o consumismo que impera no mundo, têm 

contribuído para o elevado crescimento do impacto ambiental 

negativo, como o exagerado uso de produtos descartáveis e o 

descarte inadequado de resíduos sólidos. A Revolução 

Industrial, apresentou ao mundo uma nova forma de fabricar 

produtos, e em pouco tempo, o homem se tornou capaz de 

produzir mais do que o necessário para sua sobrevivência 

(TREVISAN, 2010). 

Junto a exponencial produção, aumenta também a 

poluição como resultado do impacto negativo causado pelo 

modo de produção e consumo da sociedade moderna, 

característica da indústria moderna, aumentando também a 

possibilidade de ocorrerem imprevistos, como vazamentos não 

controlados, contaminação ambiental por lançamentos 

industriais de gazes, material particulado, efluentes líquidos e 

resíduos sólidos (JURAS, 2015, p.51). 
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É importante destacar que a sociedade é direcionada por 

anúncios publicitários, que influenciam de maneira significativa 

na forma como os indivíduos comportam-se como 

consumidores, por meio de diversas estratégias midiáticas que 

promovem o consumo de forma irreflexiva, ou seja, que atende 

uma necessidade induzida por um desejo instalado 

artificialmente. Para Logarezzi (2006), o consumo irreflexivo é 

aquele que é: 
“exercido sem considerar os impactos 
socioambientais decorrentes do produto ou 
serviço consumido e tampouco avaliando a real 
necessidade que motiva o consumo em questão. 
Tais situações são midiatizadas apenas pela 
acessibilidade ao produto ou serviço e pelo poder 
de aquisição do (a) consumidor/a, em atendimento 
a um desejo instalado, geralmente relacionado a 
um contexto cultural em que se destaca a ação 
publicitária. Os principais valores que marcam o 
consumo irreflexivo são: astúcia competição, 
irresponsabilidade, arrogância da certeza e 
descaso com aspectos sociais e ambientais – 
numa visão utilitária do meio ambiente – entre 
outros. (LOGAREZI, 2006, p. 109). ” 

Para Mello (2017), com o avanço da globalização e o 

aumento populacional, as cidades cresceram sem 

planejamento, elevando também o desmatamento e a 

degradação associados ao desenvolvimento de novas 

tecnologias, poluiu-se mais o meio ambiente, causando efeito 

estufa, contaminação de rios e geração de resíduos sólidos e 

outros componentes não degradáveis que causam danos 

irreversíveis ao meio ambiente. 

Diante dos danos irremediáveis causados pela ação 

humana ao planeta, em razão dos sistemas de 

desenvolvimento empreendidos e da consciência da fragilidade 
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da terra, passou-se a ser considerada a importância e 

necessidade da EA. (VIVEIROS, 2015) 

A Constituição Federal de 1988 elevou o status do direito 

a EA, essencial para a qualidade de vida ambiental, atribuindo 

ao estado o dever de promover a EA a todos os níveis de estudo 

e a conscientização para a preservação do meio ambiente. A 

definição de EA e dada no artigo 1° da lei n° 9.795/99 como 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente (LIPAI, 2010). 

Segundo Arnaldo e Santana, (2018) Nas décadas de 

1960 e 1970 do século XX, a procura por soluções para os 

problemas ambientais, apontou o processo educativo como 

parte das propostas de soluções para resolver ou amenizar 

esses problemas.  

A associação do processo educativo ao enfrentamento 

de problemas ambientais sugere que, de modo geral, a procura 

por soluções para a reversão dos problemas ambientais 

envolve um trabalho de divulgação, conscientização, 

construção de saberes, revisão de valores e atitudes e de 

efetiva transformação social, assinalando a educação como 

condição indispensável para isso (ARNALDO; SANTANA, 

2018). 

A EA surge nesse contexto de crise ambiental no final do 

século XX, e estruturou-se como fruto da demanda para que o 

ser humano adotasse uma visão de mundo e uma prática social 

capazes de minimizar os impactos de suas ações. 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 26) 

Arnaldo e Santana, (2018) destacam a importancia em 

se observar os diversos caminhos para se compreender, 
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desenvolver e realizar a EA. Apontando em seu estudo dois 

grandes blocos que alcançaram destaque no cenário da EA. 

Um desses blocos, denominado de conservador ou 

comportamentalista, apresentando como características 

centrais: 

✓ A compreensão da crise ambiental;  

✓ A educação, baseada em vivências práticas; 

✓ Despolitização do fazer educativo ambiental, apoiando-se 

em pedagogias comportamentalistas; 

✓ Baixa problematização da realidade e pouca ênfase em 

processos históricos; 

✓ Foco na redução do consumo de bens naturais, 

descolando essa discussão do modo de produção que a 

define e situa; 

✓ Diluição da dimensão social na natural, faltando 

entendimento dialético da relação sociedade-natureza; 

✓ Responsabilização pela degradação posta em um homem 

genérico, fora da história, descontextualizado social e 

politicamente. 

O outro bloco apontado por Arnaldo e Santana, (2018) 

denominado de transformador, crítico ou emancipatório 

apresenta entre suas características a busca da realização da 

autonomia e liberdade humana redefinindo o modo de 

relacionamento do ser humano com as demais espécies e com 

o planeta, politização dos problemas ambientais em toda sua 

complexidade, participação indispensável da sociedade e o 

exercício da cidadania,  preocupação com o debate e diálogo 

entre ciências e cultura popular, entendimento da associação 

dos processo de produção e consumo, ética, tecnologia e 

contexto socio-histórico; interesses privados e públicos, busca 
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de ruptura e transformação dos valores e práticas sociais 

contrários ao bem estar público, à equidade e à solidariedade. 

Saviani,(2015, p. 35) indica a necessidade de que a EA 

seja desenvolvida no ambiente escolar, buscando inserir a EA 

no processo de formação dos indivíduos, compreendendo a 

escola como espaço principal e dominante de educação. 

De acordo com Almeida, (2019); Oliveira, Machado e 

Oliveira (2015), a EA deve ser abordada no meio escolar, pois 

este ambiente é capaz de motivar a mudança de conceitos e 

atitudes, levando o aluno a valorizar o meio ambientais e 

desenvolver esse tipo de abordagem é um processo que deve 

ser praticado com alunos de todas as idades, pois a aquisição 

de conhecimento será capaz de motivar a proteção ambiental, 

visto que os alunos descobrem os efeitos e as causas reais dos 

problemas vivenciados. 

as mudanças e transformações necessárias na 

sociedade podem ser estimuladas gradativamente, pois a 

educação, ao mediar as práticas reais, pode ocasionar as 

mudanças que auxiliam nas transformações da sociedade, 

segundo Saviani (2015, p. 37), durante os momentos 

intermediários na mediação educativa no interior da prática 

social, o ponto culminante do processo educativo se dá quando 

ocorre a efetiva incorporação dos instrumentos culturais, 

transformados em elementos ativos de transformação social. 

A EA, no ambiente escolar, deve ser desenvolvida sob 

uma abordagem interdisciplinar e transversal eliminando as 

barreiras entre as disciplinas e entre as pessoas que pretendem 

desenvolvê-las. É por meio da colaboração de todos que se 

podem traçar caminhos para as transformações necessárias 

para a inclusão social e a justiça ambiental. (SATO; 

CARVALHO, 2005). 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-66812019000200481#B43
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-66812019000200481#B43
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 Para Vasconcelos e Vilarouca, (2010), a EA, possibilita 

ao estudante compreender o ambiente em todos os seus 

aspectos. Isso significa que as atividades de EA devem ocorrer 

dentro e fora da escola, de forma que o aluno, além de conhecer 

os ambientes da escola, entenda suas ações ao entorno e a 

interferência que suas ações repercutem.  

Cabe ressaltar que a transversalidade diz respeito ao 

fato de que um tema transita em diversas disciplinas do 

currículo escolar. Ao passo que a interdisciplinaridade, segundo 

Carvalho (2012, p. 121): 
“não pretende a unificação dos saberes, mas 
deseja a abertura de um espaço de mediação 
entre conhecimentos e articulação de saberes, no 
qual as disciplinas estejam em situação de mútua 
coordenação e cooperação, construindo um marco 
conceitual e metodológico comum para a 
compreensão das realidades complexas. A meta 
não é unificar as disciplinas, mas estabelecer 
conexões entre elas, na construção de novos 
referenciais conceituais e metodológicos 
consensuais, promovendo a troca entre os 
conhecimentos disciplinares e o diálogo dos 
saberes especializados com os saberes não 
científicos”. Carvalho (2012, p. 121) 

Partindo da necessidade de desenvolver uma 

metodologia de trabalho pedagógico que valorize a participação 

do educando e do educador no processo de ensino e de 

aprendizagem, surge a pedagogia de projetos, que tem sido 

uma alternativa utilizada no intuito de trazer a prática do ensino 

para um contexto significativo para o aluno. 

A execução de projetos na escola pode dinamizar e 

enriquecer o conteúdo vinculando a aprendizagem com a 

realidade atual, além disso, os alunos são estimulados a buscar 

soluções de questões e, neste processo, se defrontam com os 

conteúdos das disciplinas, entendidos como instrumentos 
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culturais valiosos para a compreensão da realidade. (COSTA, 

2017) 

Para Terossi e Santana (2015) a pedagogia de projetos 

é, contudo, a mais indicada para se desenvolver projetos de EA 

pois se embasa, não só em técnicas ou procedimentos, mas 

numa concepção abrangente de posturas pedagógicas.  

Segundo os autores: 
“Pedagogia de Projetos” nos parece oferecer 
possibilidades mais adequadas para se trabalhar 
com projetos, principalmente quando buscamos a 
formação de pessoas críticas, pois possibilita a 
participação dos alunos em suas etapas de 
elaboração e desenvolvimento, assim como 
considera importante a teoria que embasa o 
método utilizado, bem como a participação ativa 
do professor” (TEROSSI; SANTANA, 2015, p. 81). 

Neste contexto, projetos como hortas e jardins escolares, 

permitem experiências de contato com o solo, a descoberta de 

diferentes formas de vida, o encanto com as sementes ao 

brotarem como mágica, o cuidado necessário de regar e 

remover plantas espontâneas, a espera em observar a natureza 

transformar as sementes em plantas que darão flores e 

legumes, podem fazer de pequenos espaços da escola lugares 

de aprendizado e alimentação saudável. (TUPIASSÚ et al, 

2018) 

 A ideia do presente estudo é possibilitar o 

entrelaçamento entre a EA e o ser humano.  A discussão aqui 

apresentada se pauta por uma concepção de educação que cria 

condições para a transformação dos indivíduos em seres 

conscientes de suas ações, seres críticos e autônomos, para 

que se construa uma sociedade mais justa e ecologicamente 

equilibrada. (SANTOS; JACOBI, 2011) 

 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE POR MEIO DE  

USO DE MATERIAIS DE DESCARTE DOMÉSTICO. 

499 
 

MATERIAIS E METODOS  

 

O presente estudo foi realizado no Instituto Federal de 

educação Ciências e Tecnologia de Pernambuco - IFPE 

campus Vitoria de Santo Antão no período de agosto a outubro 

de 2019. Para que os objetivos fossem alcançados, organizou-

se um programa de atividades a ser desenvolvido junto aos 

alunos da disciplina de agroecologia do segundo período do 

curso técnico subsequente em zootecnia, da referida instituição. 

Para que se efetive uma pesquisa, torna-se necessário 

selecionar os sujeitos (GIL, 2010). Os sujeitos participantes 

deste estudo foram 28 alunos da disciplina de agroecologia do 

curso técnico subsequente em zootecnia do IFPE campus 

Vitoria de Santo Antão. 

No que se refere ao tipo de pesquisa, esta apresenta 

uma abordagem qualitativa, o uso da mesma justifica-se por 

esta estar alicerçada no entendimento sobre a complexidade da 

experiência humana. ( SANTOS et al., 2020). 

 Ainda segundo Gil, (2010) o estudo se caracteriza por 

uma pesquisa de caráter descritivo, pois tem o objetivo de 

descrever a prática pedagógicas sobre EA realizadas com os 

alunos. A técnica utilizada para a coleta de dados foi a 

observação participante, e a entrevista semi estruturada. 

Segundo Santos et al., (2020) a observação participante 

possibilita a compreensão das relações entre os indivíduos e 

destes com as instituições, bem como as práticas, perspectivas 

e opiniões dos sujeitos de pesquisa, o que não seria possível a 

apreensão por meio de outras técnicas. 

Os procedimentos para coleta de dados foram realizados 

em quatro etapas: 
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Na primeira etapa os alunos foram orientados a 

pesquisar plantas comumente utilizadas para a recuperação de 

solos degradados, as mais citadas foram Crotalária, Feijão 

guandú, Brachiaria ruziziensis, Sorgo, Milheto e Nabo 

forrageiro. 

Na segunda etapa, realizou-se uma discurssão, cuja 

finalidade foi reunir informações gerais a respeito do 

conhecimento dos alunos sobre os métodos de cultivo de cada 

planta pesquisada pelos alunos.  

Logo após, foi ministrada uma aula expositiva, 

apresentando as características de cada planta, tipos de solo 

adequado para cultivo, contribuições de cada planta para o 

solo. Após a aula expositiva, os alunos tiveram suas dúvidas 

esclarecidas e uma das plantas feijão guandu (“Cajanus cajan”), 

foi selecionada para ser cultivada em uma das áreas 

disponíveis no IFPE- campus vitória. 

Para a terceira etapa, foi solicitado que os alunos 

trouxessem de casa rolos de papel higiênico que após 

utilizados, a parte restante seria descartada. Ao mesmo tempo, 

foi realizada a coleta de tampas de garrafões de água mineral 

que geralmente são descartadas após a abertura dos garrafões. 
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Figura 01: Figuras de objetos reciclados utilizados na produção 

de muda, rolo de paapel higienico (A) e Tampa de garrafão de 

agua mineral (B). 

 
 

Fonte: Pesquisa direta. 2020. 

Os rolos e tampas coletados, foram utilizados como 

recipiente para o cultivo das mudas de feijão guandu (“Cajanus 

cajan”), o solo utilizado foi uma mistura de latossolo vermelho 

com humos de minhoca numa proporção de 1x1. As sementes 

de feijão guandu “Cajanus cajan” utilizadas nesta pratica, foram 

disponibilizadas pelo professor Luiz Carlos, responsável por 

ministrar as aulas da disciplina de agroecologia. Essas 

sementes foram colhidas, separadas e acondicionada, até o 

momento do cultivo. 

O recipiente utilizado para cultivo das sementes e 

desenvolvimento das mudas, consiste no rolo de papel 

higiênico com a tampa do garrafão em baixo. 
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Figura 02: Figura de recipiente pronto para receber o substrato 

e as sementes (C). 
 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2020. 

Cada recipiente foi preenchido com 100 gramas de 

substrato e foram colocadas duas sementes, regou-se de 

acordo com a necessidade da espécie em germinação (duas 

vezes ao dia 07:00/ 17:00). É importante ressaltar que durante 

o processo de germinação, as mudas ficaram sob uma proteção 

solar de 50%, durante três meses, duas vezes por semana, os 

alunos distribuam as tarefas de tratos culturais e irrigação 

diária. 

 O desenvolvimento desta atividade, permitiu fazer a 

abordagem pratica de diferentes temas estudados pela 

agroecologia como a EA, cadeia alimentar, ciclos da matéria, 

fotossíntese, sustentabilidade, criação e manutenção de 

ecossistemas produtivos, conservação do solo, erosão, 

assoreamento, adubação e sucessão ecológica. 

A quarta e última etapa consistiu em pequenos encontros 

que ocorriam semanalmente, após as atividades do dia, onde 

os alunos tinha a oportunidade de falar sobre a experiência que 
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estavam vivenciando, tirar duvidas sobre os tratos culturais que 

desenvolviam e sobre possíveis mudanças perceptíveis como a 

presenças de difentes animais no local em recuperação. 

.A partir da coleta de dados, estes foram analisados e 

interpretados por meio da análise das observações registradas 

e do discursos dos alunos. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As observações durante as atividades externas 

permitiram verificar a sensibilização dos alunos perante as 

problemáticas ambientais. No decorrer de cada atividade foram 

abordados temas pertinentes a agroecologia como a educação 

ambiental, cadeia alimentar, ciclos da matéria, fotossíntese, 

sustentabilidade, criação e manutenção de ecossistemas 

produtivos, conservação do solo, erosão, assoreamento, 

adubação e sucessão ecológica. Sendo possível destacar a 

dificuldade de boa parte dos alunos em argumentar sobre os 

temas  e contextualizar com sua realidade. 

Os alunos demonstraram uma percepção investigadora 

ao deduzirem que, as mudas produzidas com os rolos de papel 

higiênico sofrem menos stress no processo de transplante para 

o local definitivo, diferente das mudas cultivadas em saco 

plastico. 
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Figura 03: Figura das mudas após duas semanas em 

desenvolvimento (F), alunas realizando o transplante das 

mudas para local definitivo (G).  

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2020. 

Destaca-se o quanto o ensino pôde ser dinâmico e 

interativo entre aluno/professor, todos os alunos participaram 

das atividades e colaboraram na obtenção de insumos e divisão 

de tarefas. Essa considerável aceitação dos alunos, está 

diretamente associada ao contato em que os alunos tiveram 

com o objeto de estudo, esta afirmação está de acordo com 

Santos, (2013) ao dizer que partir do momento que se 

desenvolve uma relação entre o indivíduo com as atividades 

que desenvolve, cria-se um ambiente de socialização e troca de 

informações, revelando outro ponto importante dos métodos de 

ensino que é despertar a curiosidade, a capacidade de 

observar, de questionar e uma melhor interação nas atividades. 

Durante as praticas, foi questionado se as atividades que 

faziam, despertavam interesse pelos problemas ambientais 

presentes. Os discentes comentaram que sim, porém não 

praticavam muitas vezes o que aprendiam, haja vista que 

muitas vezes achavam que o outro tomaria uma iniciativa, 
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mesmo sabendo das consequências que seus atos traziam 

para o meio ambiente. 

A utilização de práticas, por exemplo, atividades de 

campo pode incentivar os alunos a participar efetivamente e 

construir  seu conhecimento de forma participativa e dinâmica, 

podendo o aluno se posicionar criticamente tanto diante de 

fatos do cotidiano, quanto de questões polêmicas da Ciência. 

“A utilização de práticas inovadoras que 

são levadas para dentro da sala de aula, 

ou mesmo fora dela, em atividades de 

campo, por exemplo, poderá incentivar e 

motivar os alunos a participarem mais 

efetivamente das aulas e a, 

verdadeiramente, construírem seu 

conhecimento de forma participativa e 

dinâmica, podendo o aluno se posicionar 

criticamente tanto diante de fatos do 

cotidiano, quanto de questões polêmicas 

da Ciência. ” (MATTOS, 2016). 

Quando questionados sobre a importância de 

desenvolverem praticas voltadas para cuidados com o meio 

ambiente, os alunos com frequência associavam a importância 

dessa atividade com a sua formação e como relacionaria seu 

trabalho com o cuidado ao meio ambiente. 

Boa parte dos estudantes são moradores de áreas rurais e 

traziam relatos da realização de praticas nocivas ao ambiente, 

como queimas de restos de culturas e áreas que não estavam 

sendo utilizadas para cultivo. 

A área utilizada para realização do plantio das mudas, foi por 

muito tempo utilizada como local de pastagem para animais e 

plantio de diversas culturas passando também por queimadas. 
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Sendo possível relacionar essas praticas com a condição que o 

local apresentava. 

 De acordo com Salvador (2017) “As aulas práticas têm a 

finalidade de levar o estudante a aperfeiçoar a técnica sobre 

conhecimentos de uma determinada disciplina teórica”. A 

estratégia de ensino e aprendizagem e introduzir entre os 

discentes é a cooperação entre grupo, tendo organização nas 

atividades e influenciando na coletividade. 

 

CONCLUSÕES 

Em função das observações realizadas, pode-se afirmar 

que a Educação Ambiental é de grande relevância para a 

formação dos alunos, uma vez que ela serve para despertar nos 

educandos o interesse e preocupação pelos problemas 

socioambientais presentes na sociedade. 

Salienta-se que a educação ambiental é um tema 

extremamente importante que deve esta presente em todos os 

níveis de ensino, permeando as diferentes áreas profissionais 

e disciplinas presentes no currículo escolar.  

A preocupação em contextualizar o que se ensina com a 

vida do aluno, já deveira ser algo corriqueiro, em vista da 

necessidade em envolver o aluno na abordagem de problemas, 

uma vez que se apresentam de forma direta e constante na vida 

dos educandos. 

Diante do que foi exposto, pode-se dizer que o ensino e 

promoção da educação ambiental, pode ser abordado por meio 

de atividades praticas  como a desenvolvida nesse estudo,  

podendo despertar nos alunos o olhar investigativo e a vontade 

de solucionar os problemas socioambientais presentes no seu 

cotidiano. 
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RESUMO: O enfrentamento dos problemas técnicos e 
científicos da nossa sociedade requer mobilização de diversos 
conhecimentos e, não raro, muito trabalho em equipe. Nesse 
sentido, e alinhado a esse intento formativo, este trabalho tem 
por objetivo apresentar uma sequência didática para o ensino 
de Física com foco no desenvolvimento de competências e 
habilidades para alunos do Curso Técnico em Edificações. A 
sequência didática, em si, foi articulada em um contexto 
interdisciplinar, entre as disciplinas de Física e de Estabilidade 
das Construções, ambas pertencentes ao PPC do Curso. A 
sequência didática foi aplicada em atividades dispostas em 
quatro ciclos didáticos, os quais são compostos por aulas 
teóricas, testes de leitura, atividades mão na massa e 
feedbacks dialogados. Tais procedimentos são abordados 
nessa SD em consonância com as propostas didáticas que 
ficaram consagradas com o nome de “sala de aula invertida”. A 
pesquisa foi desenvolvida no primeiro semestre de 2019 em 
uma turma de 27 alunos. As avaliações da sequência didática 
englobam formas de classificações significativamente 
diferentes daquelas trabalhadas em paradigmas mais 
tradicionais da educação. Em relação à concepção do trabalho 
em sua totalidade, foram identificados indícios de ganho 
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significativo de aprendizagem, caracterizando o 
desenvolvimento de competências e habilidades no corpo 
discente avaliado. 
Palavras-chave: Ensino de Física. Aprendizagem baseada em 

competências e habilidades. Ensino médio técnico integrado. 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como meta mostrar um guia de 

produção de sequências didáticas (SD) fundamentado na 

aprendizagem baseada em competências e habilidades 

(ABCH) que foi validado pelos alunos em um curso técnico em 

edificações na modalidade integrada ao ensino médio do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará.  

A motivação para este trabalho vem da atuação docente, 

em busca de formas de integrar a disciplina de Física com a 

aplicação prática em atividades experimentais e de pesquisa, 

objetivando melhorar o processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos. Nessa perspectiva, procurou-se dar atenção ao fato de 

que a Física é parte integrante das ciências, denominadas hoje, 

na educação básica, de ciências da natureza, juntamente com 

a química e a biologia, por possuir a natureza como campo de 

estudo. Assim, todos os fenômenos relacionados a essas 

ciências e entre essas ciências passam a necessitar de uma 

compreensão mais ampla e que vai muito além do ambiente 

escolar, entendendo-se que o observar da natureza representa 

a parte prática do saber científico que deverá ser mediado pelo 

professor em favor de seus alunos dentro do processo de 

ensino e aprendizagem. 
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A pesquisa aplicada teve, em especial, o intuito de 

potencializar o desenvolvimento das seguintes competências 

gerais previstas nas orientações curriculares nacionais:  

▪ Identificar, na situação-problema posta, as 

informações ou variáveis relevantes e possíveis 

estratégias para resolvê-las. 

▪ Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de 

cálculo; representar dados e utilizar escalas; fazer 

estimativas; elaborar hipóteses; interpretar 

resultados (BRASIL, 2006). 

Nessa perspectiva, é importante o leitor atentar às 

estratégias postas ao longo deste trabalho, pois se salienta que, 

no contexto atual, se percebe a necessidade de associar 

educação à inovação nas instituições de ensino, de forma 

criativa e modernizada, de modo a resolver os problemas 

enfrentados por seus educandos.  

Diante de gerações com maior acesso a tecnologias e 

informações, torna-se um grande desafio para os educadores 

conhecer cada vez mais sobre os alunos, de maneira a 

entender suas realidades e, se preciso for, buscar diferentes 

formas didáticas para obter melhor desenvolvimento e 

interação com o aluno dentro e fora da sala de aula. 

 

APLICAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

Apresentamos inicialmente uma definição mais difundida 

de SD para que o leitor possa ter uma ideia do trabalho 

apresentado. De acordo com Tobón (2010), uma sequência 

didática é composta de várias atividades encadeadas de 
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questionamentos, atitudes, procedimentos e ações que os 

alunos executam com a mediação do professor.  

A SD deve partir de uma problematização alicerçada no 

cotidiano, ou seja, ela deve instigar a curiosidade do aluno 

fazendo-o aprender a tomar decisões.  

Diante disso, surge a pergunta: quem determina então o 

problema que deve ser resolvido? “Há várias possiblidades, 

dado que há quatro níveis de participação do alunado na 

formulação do problema, que vão de baixa participação (inicial-

receptiva) a um alto grau de participação (estratégica)” 

(TOBÓN, 2010, p. 65). Foi proposto na aplicação da Sequência 

Didática um modelo compartilhado de formulação, no qual o 

professor traz uma questão inicial aos alunos, mas também 

acolhe sugestões por parte desses, no que se refere ao 

delineamento final do problema proposto. 

Nesse sentido, é fundamental que as estratégias 

adotadas em uma estrutura de SD estejam adaptadas e 

relacionadas à situação-problema escolhida, e que esta, por 

sua vez, esteja alinhada não somente às competências 

formativas almejadas para os alunos (considerando-os em suas 

especificidades), mas também aos tópicos e/ou módulos 

contidos na própria SD (COSTA, 2018). De acordo com 

Perrenoud (2011), o desenvolvimento de um esquema de 

atuação competente por parte do estudante requer 

planejamento de etapas didáticas e de situações complexas e 

significativas para o contexto do aprendiz.  

Como “coração” da SD temos conjuntos integrados e 

articulados de propostas geradoras ou desencadeadoras das 

ações, projetos, problemas, questões ou desafios típicos do 

mundo do trabalho, as quais são intencional e 
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significativamente colocadas para a construção de saberes e 

para o desenvolvimento de competências profissionais que 

proporcionem aos estudantes oportunidades para intervir na 

realidade com posicionamento crítico, a fim de que reflitam 

sobre os resultados e processos das suas intervenções. 

Nomina-se cada um desses artefatos didático-pedagógicos 

sobre os quais é fundamentada nossa SD como situação-

problema4. 

Para a pesquisa, foram produzidas um total de 4 

situações-problema, sendo essas utilizadas nas atividades 

mão na massa (MM) que fazem parte dos ciclos didáticos (uma 

por ciclo).  

A produção e aplicação de situações-problema se 

justifica tendo em consideração, o pensamento de Carvalho e 

Perez (2001, p. 114) que afirmam: 

  
É preciso que os professores saibam construir 

atividades inovadoras que levem os alunos a 

evoluírem, nos seus conceitos, habilidades e 

atitudes, mas é necessário também que eles 

saibam dirigir os trabalhos dos alunos para que 

estes realmente alcancem os objetivos propostos. 

 

A SEQUÊNCIA DIDÁTICA À LUZ DA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 

 
4 Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Referenciais Curriculares 
Nacionais. Educação Profissional de Nível Técnico. O termo situação-
problema utilizado neste trabalho é uma adaptação do conceito de 
situações-meio conforme consta no referenciais. 
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Propondo um trabalho que fosse pautado pela conjunção 

de várias áreas do conhecimento e a integração de disciplinas, 

a fim de propiciar a associação de várias áreas em torno de um 

mesmo tema, tomou-se a interdisciplinaridade como ponto de 

partida para a elaboração da SD. 

Essa interface curricular voltada à interdisciplinaridade 

proporciona situações de aprendizagem positivas ao aluno, 

fazendo uma conexão entre vários ramos do conhecimento.  

Para Küller e Rodrigo (2012), as ocasiões de aprendizagem são 

as ações dos discentes quando dirigidas pelo docente, sendo 

dedicadas à absorção de uma ou várias competências 

antecipadas pelo plano de trabalho docente ou pelo plano de 

curso. Desse modo, as ocasiões de aprendizagem devem ser 

referenciadas e exigir a prática das competências. Sobre a 

formação curricular e sua interdisciplinaridade, Thiesen (2013, 

p. 6,) defende: 

  
[...] “consideramos ser possível a adoção de 

formas integradoras de tratamento ao currículo 

disciplinar, seja pela integração dos conteúdos de 

conhecimento, pelas inter-relações nas diferentes 

disciplinas, pela projeção e adoção de 

metodologias dirigidas à integração ou ainda pela 

adoção de uma concepção de universalidade do 

conhecimento. O que não significa dizer que essas 

alternativas representem ‘interdisciplinaridade 

curricular’, já que o currículo, desde uma 

perspectiva epistemológica até sua materialização 

na forma escolar, vem legitimando formas cindidas 

de produção, organização e disseminação do 

conhecimento”. 
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Tendo-se em vista esse arcabouço teórico, propôs-se e 

aplicou-se uma SD, dado o contexto interdisciplinar, entre as 

disciplinas de Física e de Estabilidade das Construções, 

pertencentes ao PPC do Curso Técnico em Edificações do IFPA 

câmpus Bragança.  

 As atividades propostas na SD intencionam provocar no 

aluno a mobilização do que foi denominado por Zabala e Arnau 

(2010) de esquemas de atuação competente (figura1). Assim, 

entre as atividades propostas, destacam-se aquelas 

denominadas neste trabalho de MM, que se constituem por um 

conjunto de ações que permitem a obtenção de resultados 

quantitativos e palpáveis. Experiências como a participação em 

práticas experimentais estimulam o uso da linguagem 

matemática associada a uma situação real e incentivam o 

desenvolvimento e aprimoramento de habilidades cognitivas e 

atitudinais, que são fundamentais no processo de aquisição do 

conhecimento em geral. 

Tais procedimentos são abordados nessa SD em 

consonância com as propostas didáticas que ficaram 

consagradas com o nome de “sala de aula invertida” e também 

conjugada com a metodologia denominada ensino sob medida 

(BERGMAN, 2016; NOVAK, 1999).  
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Figura 1. Esquema de atuação competente proposto por 

Zabala e Arnau (2010) 

 
Fonte: Zabala e Arnau Apud Costa (2018). 

 

De acordo com a figura 1, cabe-nos destacar a definição 

de SD proposta por Zabala e Arnau (2010, p. 146): “Sequências 

Didáticas são um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto 

pelos professores como pelos alunos [...]”. 

Na prática, a implementação de SD visa a melhoria no 

processo de formação dos alunos com o intuito de tornar o 

percurso formativo menos fragmentado e mais focado em 

objetivos educacionais traçados e definidos com base em níveis 

de domínio e de expectativas de aprendizagem do educando. 
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METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2019 

com uma turma do Curso Técnico em Edificações Integrado do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 

(IFPA) e foi desenvolvida em uma turma do 2º ano do ensino 

médio integrado do Curso Técnico em Edificações, composta 

de 27 alunos. A turma foi dividida em apenas dois grupos, um 

com 13 e o outro com 14 alunos para a aplicação da SD. Apesar 

de a quantidade de alunos ser consideravelmente grande, o 

número foi decidido após reunião dos professores envolvidos. 

A SD é composta de ciclos didáticos (CDs) de 

desenvolvimento de competências e habilidades (CDDCH), 

conforme está esquematizado na figura 2. Os CDDCH 

pretendem encadear as atividades garantindo maior 

dinamicidade e fluxo ao corpo maior da SD. Os ciclos têm 5 

etapas distintas, alinhadas e complementares, que serão 

sucintamente apresentadas nos itens abaixo. Tal estrutura, 

conforme já mencionado, tem origem em outro trabalho do 

mesmo grupo de pesquisa (COSTA, 2018), no qual o autor 

traçou a espinha dorsal que aponta uma sequência que deu 

frutos no que tange ao desenvolvimento de competências e 

habilidades. Inicia-se agora a descrição das etapas que 

compõem os CDDCH. 
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Figura 2.  Representação dos Ciclos Didáticos de 

Desenvolvimento de Competências e Habilidades – 

CDDCH 

 
Fonte: Autor. 

 

Cada um dos ciclos didáticos dessa SD possui a mesma 

estrutura de etapas com o mesmo sequenciamento. Tal 

observação é necessária para destacar o princípio de design 

instrucional nela presente e para evitar redundâncias na 

descrição da aplicação. 

Os conteúdos foram expostos de forma cuidadosamente 

elaborada, com temas correlatos que foram pontuados de forma 

sequencial e progressiva especialmente para despertar o 

primeiro e o segundo nível de domínio cognitivo (lembrar e 

entender) proposto pela taxonomia de Bloom (FERRAZ, 2010). 

Importante ressaltar a inserção da História da Ciência nas aulas 

por meio da história dos cientistas ou da evolução dos conceitos 

da Física. 
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Ferraz (2010) expõe uma sequência de testes de leitura 

(TL) selecionados especialmente para despertar o segundo 

nível de domínio cognitivo (entender) proposto pela taxonomia 

de Bloom5.  

A taxonomia de Bloom do domínio cognitivo é 

estruturada em níveis crescentes de domínio de complexidade 

cognitiva – do mais simples ao mais complexo –, e isso significa 

que, para adquirir uma nova habilidade pertencente ao próximo 

nível, o aluno deve ter adquirido e dominado a habilidade do 

nível anterior. É válido ressaltar, entretanto, que, embora seja 

uma conjectura plausível, não é imperativo que o domínio dos 

níveis cognitivos de Bloom se dê de acordo com tal linearidade 

em sentido estrito (COSTA, 2018).  

Os TL propostos foram selecionados cuidadosamente de 

livros didáticos do acervo pessoal do autor e fazem parte do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2018 do governo 

federal para o ensino médio. As obras abrangem os temas 

centrais da Física clássica e da Física contemporânea, além de 

suas relações com o desenvolvimento tecnológico e outras 

áreas do conhecimento. São elas: Pensando as ciências 

(destinada a abordar a Física em outras áreas, como 

tecnologia, fisiologia etc.). Outras palavras (destinada a ter a 

oportunidade de verificar como o assunto que está sendo 

estudado é tratado por outros pensadores, em outros contextos 

e mídias). Integrando (que tem por objetivo proporcionar uma 

visão mais abrangente de um assunto estudado. Para tanto, 

relaciona conceitos comuns à Física e a outras áreas do 

 
5 Benjamin Bloom e seus colegas criaram uma divisão de objetivos 
educacionais em três partes: cognitiva, afetiva e psicomotora. 
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conhecimento, como Matemática, Química e Biologia. Além 

disso, propõe questões e pesquisas relacionadas ao texto). 

 

 
[...] construtivismo significa isto: a ideia de que 

nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, 

especificamente, o conhecimento não é dado, em 

nenhuma instância, como algo terminado. Ele se 

constitui pela interação do Indivíduo com o meio 

físico e social, com o simbolismo humano, com o 

mundo das relações sociais; e se constitui por 

força de sua ação e não por qualquer dotação 

prévia, na bagagem hereditária ou no meio [...] 

(BECKER, 1992, p. 88). 

 

Isto significa que novas ideias são introduzidas aos 

termos do aluno em relação à sua experiência pessoal e ao 

sistema de ideias. Esse princípio também é compartilhado por 

Freire (1996): o educador somente terá êxito no processo de 

ensino-aprendizagem quando este percebe que a educação 

ocorre por meio de um vínculo relacional professor-aluno que 

envolva motivação. 

Objetivos educacionais devem ser pensados para suprir 

as necessidades e desafios impostos a alunos e professores. 

Partindo desse pressuposto, propôs-se uma atividade de sala 

de aula planejada para ativar o terceiro nível de domínio 

cognitivo proposto por Bloom (aplicar) (FERRAZ, 2010). Nas 

atividades MM, os alunos são expostos ao “fazer” uma atividade 

experimental retirada dos manuais de experimentais da 

empresa AZEHEB laboratórios de Física, a qual retrata a vida 
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real ou a prática profissional. A título de exemplo é mostrado a 

atividade MM do ciclo 3 aplicada. 

 

Mão na massa do Ciclo 3 (MMC3) 

Mesa de Força 

Materiais:  

01 dinamômetro de 2N e 

precisão 0,02N; 

02 tripés tipo estrela com 

manípulo; 

01 haste 25 cm com furo; 

01 haste 25 cm; 

04 massas aferidas de 50 g 

com gancho; 

01 disco transferidor Ø235 

mm; 

01 mesa circular Ø20 cm 

com base e 03 roldanas; 

01 carretel de linha; 

01 fixador metálico com 

haste 3 cm; 

01 unidade de 

armazenamento 40x50 cm; 
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Figura 3. Mesa de força 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AZEHEB Laboratórios de Física (2015). 

 

Alunos 

 

 

 

 

Objetivos de aprendizado:Adição de vetores; 

Força resultante; 

Força equilibrante; 

Composição de forças; 

Decomposição de forças; 

Equilíbrio de um ponto. 

 

  

http://www.cienciamao.usp.br/dados/azed/_mesadeforca.zoom.jpg
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Procedimentos: 

01. Montar o equipamento conforme a foto; 

02. Preencher a tabela abaixo. 
m = 100 g 

F1  α1  

F2  α2  

F3  α3  

FR  αR  

 

Atividades 

1. Como você determinou as forças que as massas aferidas 

exercem? Por quê? 

2. Que conclusão você pode tirar sobre a relação entre a força 

do dinamômetro e a resultante entre as três forças das massas 

penduradas? 

3. Qual é a força resultante de todas as forças envolvidas no 

experimento? Justifique. 

 

O mais importante é que tais situações propiciam 

intervenções e questionamentos por parte do estudante. Além 

disso, nesse formato de atividade é planejada a mobilização de 

conteúdo (factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais), 

com vistas ao desenvolvimento e à escolha de esquemas de 

atuação para análise e à solução de situação-desafio proposta 

pelo professor (ZABALA; ARNAU, 2010). 

A ação devidamente planejada estimula o quarto e o 

quinto nível de domínio cognitivo proposto por Bloom (analisar 

e sintetizar) (FERRAZ, 2010). Nessa etapa, o aluno reúne 

ideias para criar algo, de modo a expor de maneira dialogada 

soluções às questões propostas na etapa anterior (atividade 

MM). Também nessa mesma etapa o aluno tem acesso à 
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solução proposta pelo professor, de forma a poder comparar os 

resultados entre o que foi por ele desenvolvido e aquilo que era 

esperado como esquema de solução competente. O professor 

também conduz os educandos a um diálogo que antecipa 

conceitos para o próximo ciclo a ser trabalhado. As atividades 

trabalhadas nos ciclos são escolhidas cuidadosamente para 

verificar como a Física funciona, para que o leitor possa ampliar 

seus conhecimentos e relacioná-los com assuntos mais atuais. 

Tais atividades foram enviadas via smartfone para os alunos 

como atividade complementar, postadas em um grupo de 

WhatsApp pedagógico criado especificamente para tal 

finalidade. Nessa etapa chama-se a atenção também para 

questões sobre os temas tratados por intermédio de aspectos 

conceituais. 

A proposta de avaliação do aluno no CDDCH é feita 

como um processo contínuo que leva em consideração todas 

as etapas do ciclo. Dessa forma, o aluno é avaliado 

integralmente, de maneira processual, com foco nos objetivos 

de aprendizagem e nas habilidades e competências a serem 

desenvolvidas ao longo da SD. 

Mais especificamente, o processo avaliativo em todos 

os CDs se dá em quatro momentos:  

▪ Nas aulas teóricas com bastante entusiasmo e 

dinamismo, abordando não só o conteúdo do dia, mas 

também diversas aplicações práticas e tecnológicas do 

dia a dia.  

▪ Na etapa de estudo autônomo que ocorre durante o TL, 

no qual o desempenho do aluno é analisado 

automaticamente, aferindo diretamente o quanto ele 
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estudou o conteúdo proposto e conseguiu lembrar deste 

ao responder às questões propostas.  

▪ No questionário online, o aluno demonstra seu 

desempenho ao interpretar questões dos mais variados 

estilos. Sua avaliação tem por objetivo a correção dos 

erros, levando em conta o pensamento dos alunos e 

suas interpretações, para servir-se delas como pontos de 

entrada em seu sistema de pensamento (ASTOLFI, 1997 

Apud PERRENOUD, 1999). 

▪ Na atividade MM, avalia-se o quanto o aluno, em 

conjunto com seu grupo, se aproximou de responder 

adequadamente ao desafio proposto. 

 

Para cada critério e evidência, os indicadores são 

formulados em termos de níveis de domínio de competência 

proposto por Tobón (2010), a fim de detalhar claramente os 

níveis de desempenho dos alunos quando executam as 

atividades (ver quadro 2). 

 

Quadro 2. Níveis de indicadores observáveis da atuação do 

aluno 
Indicadores observáveis da atuação competente 

Nível  Características (observáveis da atuação discente). 

Nível 1 

Insuficiente 

Não apresenta noções básicas sobre o conteúdo, portanto não apresenta 

indícios da atuação competente. 

Nível 2 

Inicial 

Tem noções básicas sobre o assunto e algumas abordagens ao critério 

considerado. Requer suporte contínuo para poder apresentar indícios de 

atuação competente. 

Nível 3  

Básico 

Tem alguns conceitos essenciais da competência trabalhada e pode 

resolver problemas simples.  
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Nível 4 

Autônomo 

Conhece seu processo formativo, tem critérios e consegue discutir os 

processos e resultados.  

Nível 5 

Inovador 

Consegue fazer a análise das situações enfrentadas de maneira rápida. 

Apresenta criatividade e inovação. 

Fonte: Costa (2018). 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, realiza-se uma análise sobre a aplicação 

do Produto Educacional, de maneira a expor os resultados 

obtidos durante sua aplicação. Essa análise está dividida em 2 

etapas: relatórios automáticos dos questionários online; análise 

das rubricas de avaliação do componente da SD. Em seguida 

realiza-se uma síntese e feedback avaliando a consistência do 

produto em sua totalidade. 

A SD foi aplicada em uma turma do 2º ano do ensino 

médio integrado ao Curso Técnico em Edificações, composta 

de 27 alunos. Desses, apenas 3 alunos não responderam às 

atividades do questionário online, o que contribuiu 

significativamente para maior credibilidade dos resultados. 

O quadro 3 mostra as principais questões analisadas 

(motivadora, desafio e instigante) do questionário online 

(CDDCH 2) sobre o equilíbrio de um ponto material, para que o 

leitor tenha uma ideia de como se procedeu à análise dos dados 

expressos no gráfico 1. 
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Quadro 3. Perguntas analisadas pertencentes ao 

questionário online de um ponto material 

(CDDCH 2) 
Questionário online sobre equilíbrio de um ponto material 

P
e

rg
u

n
ta

 M
o

ti
v
a

d
o

ra
 

(Unesp, 2003) Um semáforo pesando 200 N está pendurado por três 

cabos conforme ilustra a figura. Os cabos 1 e 2 fazem um ângulo  e 

 com a horizontal, respectivamente. 

Fonte: Autor. 

 

a) Em qual situação as tensões nos fios 1 e 2 serão iguais? 

b) Considerando o caso em que  = 30° e  = 60°, determine as tensões 

nos cabos 1, 2 e 3. 

Dados: sen 30° = 1/2 e sen 60° = . 
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P
e

rg
u

n
ta

 D
e

s
a

fi
o

 
(UFRJ - Adaptada) Os antigos romanos foram os primeiros a usar 

extensivamente o arco arquitetônico em suas construções. A propriedade 

mais notável do arco é que as pedras que o compõem permanecem em 

equilíbrio devido somente às forças mútuas de contato, sem necessidade 

de argamassa para cimentá-las umas às outras. Considere que o arco 

representado na figura abaixo está, desse modo, em equilíbrio e que cada 

uma de suas pedras pesa 200 N. Determine a direção e o sentido da 

resultante das forças que as pedras laterais D e E exercem sobre a pedra 

central C e calcule seu módulo e justifique sua resposta. 

 

 

 

Fonte: Ramalho Júnior, Ferraro e Soares (2007). 

 

P
e

rg
u

n
ta

 I
n

s
ti

g
a
n

te
 

Explique por que a vara comprida é mais útil para um equilibrista se ela 
for curvada para baixo, conforme mostra a figura. 

 

 

Fonte:  

https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-acervo/ (s/d). 

 

 Fonte: Autor. 

 

https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-acervo/
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O gráfico 1 traz algumas informações a respeito das 

principais questões (questão: motivadora, desafio e 

instigante) dessa atividade aplicada no ciclo 2 da SD. 

 
Figura 4. Relatório automático do desempenho dos 
respondentes ciclo 2 
 

 
Fonte: Autor. 

 

Pontos a serem destacados no relatório: 

▪ Os alunos obtiveram maior índice de sucesso quando 

responderam às questões de cunho motivacional e 

desafiador. 

▪ A pergunta de cunho instigante apresentou aumento em 

seu índice de acertos, tornando-se quase equivalente às 

outras questões. 

▪ As respostas erradas apresentaram um pequeno índice 

na aplicação do ciclo para as questões avaliadas. 

Motivadora Desafio Instigante Errada

Questão 1 24 0

Questão 2 24 0

Questão 3 23 1

24

0

24

0

23

1

0
5
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N
Ú

M
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Questão 1 Questão 2 Questão 3
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Novamente considerando-se o desempenho dos alunos, 

procedeu-se a uma explanação sucinta dialogada acerca do 

conteúdo, o que ocorreu de maneira satisfatória. A análise do 

gráfico vem corroborar indícios de aprendizado significativo na 

aplicação do questionário. 

De forma a mostrar o desempenho dos discentes nos 

CDDCHs, utilizamos como método avaliativo as rubricas de 

avaliação para avaliar os TL e MM. Também a partir delas, 

atribuímos à atuação do aluno em cada ciclo pontuação em 

uma gradação de zero a 10.  Para efeito de exemplo, a rubrica 

de avaliação do ciclo 1 é mostrada para que o leitor tenha uma 

ideia de parte dos elementos utilizados para avaliação e o 

conjunto das rubricas computados na tabela 1. 

Em relação ao envolvimento discente nos 4 ciclos 

didáticos da SD, pode-se dizer que participaram ativamente de 

todas as atividades. As rubricas de avaliação para os CDs 

mostraram que nenhum dos alunos ficou com rendimento 

insuficiente, o que sem dúvida é algo bastante positivo. 8% dos 

alunos que participaram da pesquisa atingiram o nível inicial de 

desempenho, o qual é caracterizado pelo domínio básico de 

conteúdos e de abordagens dos tópicos trabalhados. A maior 

parte dos alunos (59%) atingiu o nível seguinte da rubrica, que 

é descrito como “aquele que contém conceitos essenciais da 

competência trabalhada e pode resolver problemas simples”. 

Por sua vez, 1/3 dos estudantes que participaram da pesquisa 

atingiu o nível mais alto da rubrica, nominado como autônomo 

e caracterizado como aquele em que o aluno conhece seu 

processo formativo, tem critérios e consegue discutir os 

processos e resultados.  
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Tabela 1. Rubrica de avaliação do discente no Ciclo 4 

Rubrica de avaliação do Ciclo 4: máquinas simples 

 

Critério a ser observado no aluno 

Níveis de evidência 

nível 1 
nível 

2 

nível 

3 

nível 

4 

nível 

5 

 O aluno demonstra lembrar dos conceitos 

científicos de máquinas simples. 

Observar: desempenho no teste de leitura. 

O aluno demonstra entendimento e 

compreensão dos conceitos estudados. 

Observar: desempenho da atividade mão 

na massa. 

O aluno consegue aplicar as máquinas 

simples  na proposição de solução de um 

problema. 

Observar: desempenho da atividade mão 

na massa. 

O aluno consegue analisar e avaliar se o 

modelo proposto corresponde ao 

observado (real). 

Observar: desempenho da atividade mão 

na massa. 

O aluno consegue sintetizar e avaliar se o 

modelo proposto corresponde ao 

observado (real). 

Observar: desempenho da atividade mão 

na massa. 

Resultados   [0%; 

50%] 

[50%; 

65%] 

[65%; 

75%] 

[75%; 

85%] 

[85%; 

100%] 

Fonte: Adaptado de Costa (2018). 
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CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho apresentou as etapas de 

desenvolvimento, implementação e avaliação de uma 

sequência didática sobre mecânica newtoniana (com 

aplicações em especial para o estudo da Estática). A sequência 

possui foco no desenvolvimento de competências e habilidades 

para alunos do Curso Técnico em Edificações do Instituto 

Federal do Pará, Campus Bragança. Visando à replicação e à 

ampliação deste trabalho, foram apresentadas detalhadamente 

todas as fases e etapas utilizadas nos CDs. 

De posse dos resultados, pode-se afirmar que os alunos 

puderam experimentar situações complexas que lhes 

permitiram desenvolver comportamentos alinhados ao 

desenvolvimento de habilidades e competências, em contextos 

similares às suas práticas profissionais.  

Espera-se que este trabalho possa contribuir para o 

fortalecimento do processo educacional brasileiro e que sirva 

de inspiração para o desenvolvimento de ideias promissoras e 

criativas nas áreas de ensino e de educação, especialmente 

para a área de ensino de Física. 
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RESUMO: O Programa Residência Pedagógica (PRP) foi 
implementado com o propósito de induzir e aperfeiçoar a 
relação entre teoria e prática dos cursos de licenciatura, 
promovendo a imersão dos licenciandos nas escolas de 
educação básica. O objetivo desta pesquisa foi analisar o 
impacto do PRP na formação inicial e continuada de 
professores, enfatizando as potencialidades e os limites do 
Programa. O estudo teve abordagem de caráter exploratório, 
sendo o público-alvo os residentes, preceptores e orientadoras 
vinculados ao núcleo Biologia, Campus I, Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). A obtenção de dados deu-se pela aplicação 
de questionários online e a técnica selecionada para o 
tratamento dos dados foi a análise de conteúdo. Identificou-se 
que o PRP conseguiu cumprir alguns de seus objetivos, sendo 
relevante na formação dos participantes, apesar de ser 
necessário ajustes. Na formação inicial, o residente atuou na 
escola-campo de modo a compreender e refletir sobre o seu 
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fazer docente, bem como aplicou a teoria estudada durante sua 
formação inicial na Instituição de Ensino Superior (IES). Aos 
preceptores, foi constatada à contribuição no sentido de 
proporcionar a reconfiguração das metodologias adotadas em 
sala de aula. Entende-se que os resultados dessa pesquisa 
possam motivar tomadas de decisões e aprimoramentos para 
as próximas vigências do PRP. 
Palavras-chave: Residência Pedagógica. Formação Docente. 

Prática Pedagógica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Programa Residência Pedagógica (PRP) foi 

implementado no ano de 2018, pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por 

meio do Edital CAPES Nº 06/2018.  Representa uma das ações 

que integram a Política Nacional de Formação de Professores 

da Educação Básica do Ministério da Educação (MEC) e tem 

como propósito induzir o aperfeiçoamento da formação prática 

nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do 

licenciando na escola de educação básica (BRASIL, 2018, p. 

1). 

São características essenciais da residência 

pedagógica: possuir carga horária de 440 horas; ser realizada 

preferencialmente numa mesma escola, denominada escola-

campo, acompanhado do professor, denominado preceptor; ser 

orientada por um docente da Instituição de Ensino Superior 

(IES), denominado orientador; conduzir o residente a buscar o 

conhecimento do contexto e cultura da comunidade escolar; 

experimentar técnicas de ensino, didáticas e metodologias, 

durante sua regência,  com  intervenção pedagógica  planejada  
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conjuntamente pelo orientador do curso de formação (BRASIL, 

2018, p. 1-2). 

Um dos grandes desafios do PRP consiste em alcançar 

mudanças na condução dos processos educativos nas 

diferentes áreas do conhecimento. Esta perspectiva exige 

melhoria da qualidade do ensino básico para o desenvolvimento 

de competências e habilidades. 

O PRP oferece ao licenciando a oportunidade de 

desenvolver atividades inerentes à sua profissão, permitindo 

que relacionem a teoria adquirida na IES à prática encontrada 

nas salas de aula. 

A formação de professores tem se mostrado um grande 

desafio a ser superado com políticas educacionais que 

articulem a formação inicial e continuada dos docentes. A 

prática docente necessita ser repensada e fundamentada em 

novos princípios deixando de ser um adendo, uma 

complementação ou uma tentativa de suprir os conceitos que 

deveriam ser abordados na formação inicial e se tornam 

imprescindíveis na atuação do profissional no âmbito 

educacional.  

As políticas de formação de professores devem estar 

alinhadas com os problemas escolares buscando compreender 

suas práticas, valores e história das mesmas, pois as escolas 

são instituições em que os professores atuam cotidianamente, 

e esses também constroem suas culturas nesse espaço. Desta 

forma percebe-se a necessidade que o estudante de 

licenciatura tem de desenvolver-se como profissional e o quanto 

é essencial nesse processo uma rica imersão em seu futuro 

espaço de atuação como professor: a escola. 
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Considerando a experiência do PRP de Biologia no 

Campus I da UFPB (2018-2020), no qual estiveram envolvidos 

três orientadoras do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, 25 residentes e 3 preceptores, entendemos que ao 

identificar o grau de repercussão do programa junto ao grupo 

envolvido e analisando os alcances decorrentes dessa 

experiência, pode-se gerar informações importantes sobre a 

eficiência e as limitações do Programa que subsidiarão novas 

versões, além de contribuir como reflexão da ação do grupo 

envolvido. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho é 

analisar o impacto do Programa Residência Pedagógica do 

núcleo Biologia, Campus I, UFPB, para a formação inicial e 

continuada de professores.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pois 

apresenta alguns atributos como o foco na interpretação dos 

participantes sob o objeto de estudo; subjetividade; flexibilidade 

no processo de condução da pesquisa; orientação para o 

processo com ênfase no entendimento; dentre outros 

(MOREIRA, 2002). 

Os participantes da pesquisa foram residentes, 

preceptores e orientadoras do Programa Residência 

Pedagógica, núcleo Biologia, Campus I da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). Foram investigados 11 residentes, 

dois preceptores e três orientadoras de um total de 31 

participantes da vigência. Em questão ao vínculo escolar, 

tivemos a participação de três escolas-campo, sendo duas do 

ensino fundamental e uma do ensino médio. 
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A coleta de dados deu-se via questionário online aberto 

constituído por seis questões. O referido foi aplicado no mês de 

outubro e englobava perguntas gerais, podendo ser 

respondidas tanto pelos residentes, como os preceptores e 

orientadoras. Utilizamos a ferramenta Google formulários, e 

esse foi selecionado devido a facilidade na obtenção das 

informações. 

Esse instrumento é definido por Marconi e Lakatos 

(2003, p. 201) como “instrumento de coleta de dados, 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem 

ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”.  

A técnica utilizada para a análise e tratamento dos dados 

foi a análise de conteúdo. Para Bardin (2011, p. 15), a análise 

de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos que 

podem ser empregados com a finalidade de descrever e 

interpretar os dados.  

A identidade dos participantes foi preservada, sendo 

identificados pela(s) letra(s) “R” (residente), “P” (preceptor) ou 

“OR” (orientador), seguidas pelo número que corresponde ao 

participante (baseado na ordem de respostas recebidas) e o 

seu vínculo com a escola-campo (exemplo: R01, escola 1; onde 

R significa residente, 01 sua ordem de resposta ao questionário 

e o seu vínculo escolar). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Relato de experiência das autoras 

 

As atividades do PRP são distribuídas em três 

momentos: ambientação, imersão e escrita de relatórios, 
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avaliação e socialização. Essas etapas encontram-se 

orientadas no Edital CAPES Nº 06/2018 (BRASIL, 2018, p. 1-

2). Abaixo será descrito, de forma detalhada, cada etapa do 

programa. 

 

Ambientação (60h): Esse período iniciou-se com um encontro 

entre representantes da IES (coordenador-institucional e 

orientadora), residentes e parte da comunidade escolar 

(gestoras, coordenadores pedagógicos, preceptor, psicólogas e 

psicopedagogas) com o propósito de apresentar o projeto e os 

seus objetivos e explicar a importância da escola na formação 

dos licenciandos e na formação continuada dos professores, 

bem como inserir os residentes formalmente na escola-campo. 

As visitas seguintes foram realizadas para análise da estrutura 

física e do seu projeto político pedagógico (PPP), e em um 

segundo momento houve a observação das aulas do preceptor. 

No primeiro, foram observados os materiais e instrumentos 

disponíveis na escola a fim de utilizarmos nas etapas seguintes. 

Além disso, foram entrevistados os responsáveis de cada setor 

para coleta e melhor compreensão dos residentes sobre o 

funcionamento da escola. Já o segundo concentrou-se em 

observar a didática, as metodologias selecionadas para 

apresentação do conteúdo e reflexão sobre o fazer pedagógico 

do preceptor, bem como identificar e diagnosticar os perfis dos 

estudantes.  

A partir desses dados, foi possível traçar estratégias para 

complementar e diversificar as aulas que seriam regidas pelos 

residentes, tornando o ensino mais dinâmico e significativo. 
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Formação e imersão no Espaço Escolar (320h): 

Compreende-se como a primeira parte o período destinado a 

formação de preceptores e residentes, onde por meio de 

encontros de formação foram abordados temas como: saberes 

docentes, o estágio e à docência, compreendendo a BNCC, 

identidade profissional, entre outros. O segundo momento foi 

dedicado ao planejamento das ações pedagógicas a serem 

realizadas nas escolas. Os residentes contaram com a 

orientação dos preceptores para desenvolver seus planos de 

aulas, roteiros, oficinas, modelos didáticos, entre outros. 

Posteriormente, os residentes colocaram em prática, sendo 

necessário resignificar algumas ações planejadas a fim de 

atender as demandas que foram surgindo.  

Desta forma o residente pode desenvolver suas 

habilidades de reflexão e ressignificação, entendendo que o 

fazer docente deve ser crítico e dinâmico. 

 

Elaboração de relatórios, avaliação e socialização das 

atividades (60h): No decorrer do projeto foram apresentados 

relatórios parciais e finais a fim de relatar de maneira formal o 

desenvolvimento das atividades e os resultados obtidos em 

cada etapa. Com vivências e visões distintas, os residentes 

narram, refletem, socializam e ressignificam suas experiências 

ainda durante sua formação inicial, resultando em uma maior 

compreensão do que é ser professor e dos desafios que 

encontrarão durante seu fazer profissional.  

  A socialização ocorreu durantes os encontros e reuniões 

e também nas apresentações de resumos expandidos em 

eventos acadêmicos. O processo avaliativo (avaliação do 

programa e autoavaliação) foi realizado de maneira contínua e 
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foram incluídos nos relatórios parciais e finais. Essa ferramenta 

mostra-se importante pois é uma maneira de avaliar o que foi 

realizado, as falhas e acertos, facilidades e desafios, e que 

podem contribuir para formação e para tomadas de decisões 

futuras durante sua carreira.  
 

Estudo das Potencialidades e Limites do PRP 

 

  O questionário aplicado buscou apreender as percepções de residentes, preceptores 

e orientadores acerca da operacionalização do Programa Residência Pedagógica, além de 

apontar as potencialidades e limitações do programa a fim de contribuir com o desempenho das 

próximas vigências. 

  Abaixo encontram-se descritas as perguntas presentes no questionário (Quadro 1) e 

os participantes que responderam o questionário com seu vínculo escolar, quando houver 

(Quadro 2): 

 

Quadro 1. Questões selecionadas do questionário e seus respectivos códigos 

Questões Código 

Durante o Programa Residência Pedagógica, de que 
maneira se deu a relação Instituição de Ensino Superior 
(IES) e Escola-campo? 

Questão 01 

Como você percebeu a aceitação da comunidade 
escolar em relação as propostas à serem 
desenvolvidas? 

Questão 02 

Analisando as experiências vivenciadas, de que 
maneira o Programa Residência Pedagógica contribuiu 
para a sua formação? 

Questão 03 

Você acredita que as metodologias utilizadas no 
desenvolvimento das aulas no período de regência 
contribuíram para inovação do ensino de Ciências e 
Biologia? Se sim, de que forma? 

Questão 04 

Cite as potencialidades que você identificou no 
Programa Residência Pedagógica. 

Questão 05 

Cite as limitações e/ou problemáticas que você 
identificou e de que forma poderiam ser solucionadas. 

Questão 06 

Fonte: PEREIRA, 2020. 

 
Quadro 2. Participantes do questionário e seus vínculos com a escola-campo 

Código* Escola-Campo** 
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R03 

Escola 1 - Ensino 
Fundamental  

R04 

R05 

R06 

R08 

R10 

P02 

R01 

Escola 2 - Ensino 
Fundamental  

R07 

R09 

R11 

R02 
 

Escola 3 - Ensino 
Médio 

 
P01 

OR01 
Orientadoras 

vinculadas a IES 
OR02 

OR03 

*A identificação dos participantes foi determinada por códigos para preservar 
sua identidade. Os termos “R”, “P” e “OR” significam, respectivamente, 
residentes, preceptor(a) e orientadora. Os números ao lado correspondem a 
ordem de resposta ao questionário. **Baseamos também pelo vínculo do 
participante a escola-campo (duas de ensino fundamental e uma de ensino 
médio). Fonte: PEREIRA, 2020. 
 

Discussão das questões presentes no questionário 

 

Questão 1: 

 

  Como detalhado anteriormente o vínculo estabelecido 

entre IES e escolas-campo foi concretizado nas figuras de 

preceptores e orientadoras, como podemos ver na resposta 

do residente a seguir: 

 
O único contato entre representantes da escola 
com os representantes da IES foi em um 
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encontro de "abertura oficial" do programa na 
escola, onde compareceu os residentes, a 
orientadora vinculada ao projeto e o 
representante da instituição responsável pelo 
programa. Além disso, não houve proximidade a 
não ser a do preceptor com as orientadoras, já 
que precisavam estar sempre nos encontros que 
ocorriam na IES. Ao meu ver, os gestores da 
escola não entenderam a importância do 
programa para os professores na formação 
continuada, nem para os residentes na formação 
inicial. – R06, escola 1. 

 

  É possível notar que essa aproximação foi um tanto 

frágil, pois segundo R06, a gestão da escola em que o mesmo 

atuou não entendeu bem a proposta e relevância do 

programa. Esse fato, segundo R04 limitou o desenvolvimento 

de algumas atividades na escola campo: 

 
[...] Creio que uma aproximação mais constante 
teria nos ajudado a enfrentar alguns desafios 
com a gestão, fazendo-os entender mais 
claramente as propostas da residência’’. – R04, 
escola 1. 

 

  Tal demanda é ressaltada, também, pela orientadora 

do programa:  

 
A relação IES/ESCOLA foi articulada formalmente e 
no campo pedagógico, faltou mais entrosamento, 
faltou mais presença da orientadora no espaço 
escolar. Alguns acompanhamentos foram possíveis, 
mas necessitaria muito mais. – OR02. 

 

  Como pode-se notar é necessário que haja uma relação 

mais fortalecida entre a IES e as escolas-campo, a fim de 
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auxiliar o andamento do programa de maneira significativa, bem 

como viabilizar o desenvolvimento das atividades propostas. A 

troca de saberes entre orientadoras e residentes com os 

preceptores é de extrema relevância, pois a IES assegura o 

ensino teórico, enquanto a escola propicia a experiência prática. 

Logo, o distanciamento dessas instituições pode acabar 

prejudicando a formação dos envolvidos, resultando em um 

profissional menos preparado, como cita HOBOLD et al. (2014) 

“Essa aproximação com o espaço do exercício profissional 

enriquece e reforça a formação dos futuros professores e os 

ajuda a ressignificar os conhecimentos adquiridos na 

universidade”. 

 

QUESTÃO 2: 

 

  Quanto a aceitação da comunidade escolar as 

propostas a serem desenvolvidas pelos residentes no período 

da regência, houveram percepções diferentes entre as 

escolas-campo. Os residentes apontaram um limitante devido 

ao uso predominante das metodologias tradicionais não só na 

escola 1 de ensino fundamental, mas também na escola 2, 

como vemos nas respostas de R04 e R01: 

 
[...] no desenvolvimento das atividades éramos 
barrados e limitados pela gestão. [...] Pois para a 
gestão o momento da aula tinha que se dar 
exclusivamente pelos métodos tradicionais [...]. 
O que limitou muito nossas ações. – R04, escola 
1. 

 
[...] a maioria dos professores adotam o ensino 
tradicional, inibindo que a maioria dos 
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estudantes tenham acesso a propostas 
diferentes. – R01, escola 2. 

 

  A muito já se fala na educação em romper com o uso 
exclusivo de metodologias tradicionais e importância da 
renovação destes para o ensino, porém ainda há muita 
resistência entre alguns professores e gestores. As novas 
metodologias, que colocam os alunos como centro do 
processo de ensino e aprendizagem tem se mostrado mais 
efetivas, como podemos ver em Nascimento e Coutinho 
(2016):  
 

As Metodologias Ativas de Aprendizagem 
(MAA) são formas inovadoras de educar, que 
estimulam a aprendizagem e a participação do 
aluno em sala de aula, fazendo com que ele utilize 
todas as suas dimensões sensório/motor, 
afetivo/emocional e mental/cognitiva. Além disso, 
o aluno tem a liberdade de escolha nas atividades 
propostas, mantendo postura ativa diante do seu 
aprendizado, sendo desafiado através de 
problemas que o permitem pesquisar para 
descobrir soluções, de uma forma que esteja de 
acordo com a realidade (NASCIMENTO; 
COUTINHO, 2016, p. 136). 

 

  Já em R06 é ressaltada a falta de autonomia por parte 
da gestão: 

[...] a gestora não dava total autonomia para eu 
gerir a sala de aula [...] precisei modificar um 
pouco das minhas aulas porque não poderia 
mostrar determinadas coisas aos alunos, mesmo 
sendo totalmente pertinente para o conteúdo que 
estava abordando [...].– R06, escola 1. 

 

  Segunda Paiva (2016) a autonomia é parte fundamental 
para a reflexão e ação: 
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A autonomia em seu sentido mais amplo servindo 
à libertação, se funda na criatividade e estimula a 
reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a 
realidade, responde à sua vocação, como seres 
que não podem autenticar-se fora da busca e da 
transformação criadora (PAIVA et al., 2016, p. 
151). 

 

  Por sua vez, na escola de ensino médio onde os 

residentes atuaram ouve uma melhor aceitação de toda a 

comunidade escolar, como também o envolvimento da 

gestão, o que viabilizou o desenvolvimento das atividades 

como nos apontam R02 e P01: 

 
Muitas das atividades exercidas por mim, foram 
aceitas com bastante aceitação. – R02, escola 
3. 

 
A comunidade escolar participou ativamente das 
atividades propostas pelos residentes. – P01, 
escola 3. 

 

  A participação da gestão foi algo observado na maioria 

das respostas obtidas, Silva (2009) nos fala sobre a 

importância da gestão para o ensino e aprendizagem dos 

alunos, bem como para o melhor andamento das atividades 

escolares: 

 
O gestor educacional tem assim, uma árdua tarefa 

de buscar o equilíbrio entre os aspectos 

pedagógicos e administrativos, com a percepção 

que o primeiro constitui-se como essencial e deve 

privilegiar a qualidade, por interferir diretamente no 

resultado da formação dos alunos e o segundo 
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deve dar condições necessárias para o 

desenvolvimento pedagógico (SILVA, 2009, p. 70). 

 

QUESTÃO 3: 

 

  Podemos observar que praticamente todos os 
residentes em ambas as escolas evidenciaram que a 
oportunidade de participar da residência acrescentou 
bastante em sua formação, como podemos verificar em R06, 
R01 e R09:  
 

Contribuiu bastante para minha formação, já que 
antes eu não tinha tido muito contato com a 
profissão de maneira geral (planejar aulas, dar 
aula, corrigir atividades etc.), apenas tinha tido 
contato com escola para dar alguma aula e 
aplicar alguma metodologia ativa por conta das 
disciplinas. – R06, escola 1. 

 
A RP me ofereceu as ferramentas e o meio no 
qual irei exercer minha profissão, permitido que 
eu tivesse uma experiência genuína da sala de 
aula. Logo, a estadia no projeto acrescentou 
muito a minha formação profissional. – R01, 
escola 2. 

 
O PRP me possibilitou encontrar como o meu "eu 
professor". Me levou a refletir sobre os desafios 
dessa profissão, me fez rever minhas 
abordagens de ensino, me ação em sala de aula, 
me planejamento, minha prática. Todos os 
fatores contribuíram para fomenta minha 
identidade docente. – R09, escola 2. 

 
  Pimenta e Lima (2016) reitera a importância do aluno 
de graduação poder experienciar as atribuições, dificuldades 
e limitações de sua futura profissão: 
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[...] possibilitar que os futuros professores se 
apropriem da compreensão dessa complexidade 
das práticas institucionais e das ações aí praticadas 
por seus profissionais, com a possibilidade de se 
prepararem para sua inserção profissional. É, pois, 
uma atividade de conhecimento das práticas 
institucionais e das ações nelas praticadas 
(PIMENTA; LIMA, 2016, p. 12-13). 

 

  É possível observar ainda que tanto na visão de 
residentes, como da orientadora, a participação no programa 
pode proporcionar um aprendizado diferente de tudo que já 
haviam experienciado até o momento em sua formação: 
 

Positivamente, sem a participação do programa 
eu não teria tido uma visão tão real do contexto 
escolar. Apesar de termos disciplinas de estágio 
supervisionada, durante ela não temos essa 
imersão tão profunda quanto no programa. – 
R11, escola 2. 

 

[...] apesar de ser um programa novo, com muito 
dúvidas, desafios e receios a vencer, foi um 
momento bem importante na minha formação 
apesar da idade e tempo de instituição, mas 
consegui obter um ponto a mais de experiência em 
minha vida como professora. – OR02 

 

QUESTÃO 4: 

 

  Sobre a contribuição das metodologias utilizadas para a 

inovação do ensino de Ciências e Biologia, obtivemos as 

seguintes respostas:  

  
Sim, já que nas turmas nas quais atuei a 
metodologia utilizada era predominantemente a 
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tradicional [...]. Logo, eu entrei com a minhas 
aulas utilizando slides, vídeos, imagens, 
demonstrações em sala de aula, oficinas 
pedagógicas, [...]. Imagino que dessa maneira eu 
consegui contemplar maior número de alunos em 
relação ao aprendizado, [...]. Foi algo diferente e 
que muitas vezes era necessária criatividade, 
organização, trabalho em equipe etc., que vai 
muito além do apenas aprender (ou decorar) o 
que é repassado pelo professor. – R06, escola 
1. 

 

 De acordo com R06, podemos observar que sua 

atuação na escola-campo trouxe para os estudantes de suas 

referidas turmas uma inovação acerca do processo de 

aprendizado, já que anteriormente a metodologia utilizada que 

prevalecia era a tradicional. Um dos objetivos do PRP, 

descrito no Edital Nº 06/2018, é o aperfeiçoamento da 

formação dos licenciandos por meio de experimentação de 

técnicas de ensino, didáticas e metodologias (BRASIL, 2018, 

p. 1 e 20). 

 Outro ponto citado pelo R06 consiste em abranger uma 

diversidade maior de alunos com a utilização de diversas 

metodologias, pois cada estudante é um indivíduo único, com 

habilidades e competências que divergem entre si. R10 

menciona a identificação dessas demandas, onde em uma 

mesma turma podemos encontrar alunos com diferentes 

características. Então, é papel do professor e da escola 

acolher essa diversidade e as múltiplas formas de 

aprendizado, assegurando a inclusão com objetivo de uma 

aprendizagem significativa. 

 
Sim. Pois foi possível identificar as demandas de 
cada turma e elaborar da melhor forma possível 
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as aulas de acordo com o que os alunos se 
disponibilizavam a fazer [...]. – R10, escola 1. 

 

 Além da diversificação com metodologias dentro da 

sala de aula, verificamos que as atividades não se limitaram 

apenas a esse ambiente, muito menos a disciplina de 

Ciências, como cita R11: 

 
Sim, conseguimos desenvolver na escola a 
interdisciplinaridade. Através da integração de 
várias disciplinas para serem desenvolvida no 
projeto da horta. Além disso, trabalhei bastante 
com metodologias investigativas, lúdicas e ativas 
[...]. – R11, escola 2. 

 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior e formação continuada direcionam, 

em seu Art. 5º, inciso I, para uma formação pautada na 

“integração e interdisciplinaridade curricular” (BRASIL, 2015, 

p. 6). Um projeto como esse citado abre caminhos para o 

estudo de conteúdos de diversas áreas do conhecimento, 

podendo contemplar de forma a unificar os saberes dos 

estudantes.  

Em contrapartida, também houve quem considerasse 

não-inovadoras as metodologias empregadas, como descreve 

R07. 

 
Não, as metodologias empregadas não são 
"novas", e sim já bastante estudadas por 
pesquisadores, metodologias como a 
experimentação, hortas científica, já são 
bastante discutidas no meio acadêmico, o que 
falta é chegar as escolas [...]. – R07, escola 2. 
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  É necessário atentarmos ao final dessa resposta, que 

pode ser ocasionada pela predominância da metodologia 

tradicional, que pauta-se no ensino com uso de livros didáticos 

e na memorização dos conteúdos. No ensino de ciências, isso 

pode dificultar ainda mais a relação da teoria aprendida em sala 

com o ambiente ao seu redor (Leite et al., 2017, p. 401).  

  Além disso, também podemos adicionar a exaustão e a 

desvalorização profissional do professor. Muitas vezes o 

cansaço e a baixa realização profissional e pessoal, 

remuneração baixa, falta de investimento na formação dos 

professores, dentre outros fatores, podem ser razões que 

desmotivem parte dessa classe (VELOSO, 2016). 

   

QUESTÃO 5: 

 

 No que diz respeito as potencialidades do PRP, 

algumas respostas citaram a duração maior do PRP em 

comparação com o Estágio Supervisionado e a presença do 

professor preceptor durante todo o processo, como ressalta 

R09: 

 
Imersão planejada e por mais tempo na escola; 
presença de orientação ao longo de todo o 
processo; professor preceptor para prestar apoio 
na escola; [...]. – R09, escola 2. 

 

  O Estágio Supervisionado tem caráter teórico-prático e 

possui carga horária de 420 horas. Já o PRP tem, em sua 

totalidade, 440 horas, tendo sido ampliada para imersão e 

regência em sala de aula. 
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  Com relação a presença do preceptor, esse contato mais 

estreito com o residente é de extrema importância pois permite 

“a troca de vivências e a articulação de conhecimentos” (Silva 

et al., 2019). 

  Outros pontos abordados foram a importância do PRP 

durante a formação, tal como a interação entre teoria e prática, 

como descrevem P02 e OR01: 

 
Acredito que o programa é [...] uma oportunidade 
de aprimoramento de habilidades para os 
preceptores e orientadores, e uma oportunidade 
extra de aprendizado para os estudantes da 
escola-campo. – P02, escola 1. 

 
Ampliação do repertório pedagógico para os 
residentes e preceptores, promove interação entre 
teoria e prática; [...]. – OR01. 

 

 Ferreira e Siqueira (2020) apontam que essas dinâmicas 

induzem e impulsionam o aperfeiçoamento das práticas 

pedagógicas 

 
[...] é enriquecedor tanto para o licenciando [...], 
quanto para o professor preceptor, no que 
concerne à formação continuada, tendo em vista 
que ele estará novamente envolto no meio 
acadêmico [...]. Tudo isso resulta em um melhor 
desenvolvimento metodológico, pedagógico, 
didático e profissional, no que diz respeito à 
capacidade do professor em resolver as diversas 
situações atípicas que podem ocorrer em uma sala 
de aula (FERREIRA; SIQUEIRA, 2020, p. 11). 

 

 Em relação a teoria e prática, o próprio edital tem como 

propósito “exercitar de forma ativa a relação entre teoria e 
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prática profissional docente” (BRASIL, 2018, p. 1). 

MELQUIADES (2020, p. 7) considera a teoria e a prática 

indissociável, sendo elas complementares e dependentes entre 

si.  

 

QUESTÃO 6: 

 

  Em relação as problemáticas, fica nítida a insatisfação 

por parte dos integrantes das escolas de ensino fundamental. 

A falta de apoio pela comunidade escolar, bem como, talvez, 

a falta de compreensão ao que o PRP se propõe, dificultaram 

a relação IES e escola-campo de maneira mais eficiente, como 

alegam R06, R09 e P02: 

 
[...] A falta de apoio por parte da gestão da 
escola-campo [...]. – R06, escola 1. 

 
Maior aproximação do programa com as escolas. 
Poderia ser resolvida fazendo mais encontros 
que inserissem diversos sujeitos da escola. – 
R09, escola 2. 

 
Ao meu ver o maior entrave do programa é a falta 
de conhecimento a respeito do programa de 
residência pedagógica, por parte comunidade da 
escola-campo, [...]. Para resolver essas 
questões seria necessário o envolvimento dos 
gestores em encontros elucidativos sobre o 
programa [...]. - P02, escola 1. 

 

  O terceiro objetivo que consta no edital Nº 06/2018 visa 

o fortalecimento, a ampliação e a consolidação entre IES e 

escola-campo (BRASIL, 2018, p. 1). Como o PRP aprova 

apenas o preceptor por meio de processo seletivo e não a 
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escola-campo, isso pode repercutir no sentimento de não 

pertencimento ao programa pelos outros componentes da 

comunidade escolar, o que resulta na falta de apoio e, talvez, 

de interesse por parte desses. É necessário que a 

comunidade compreenda a importância na formação inicial e 

continuada, permitindo um aprimoramento nas aulas 

ministradas e, consequentemente, uma melhoria no ensino 

público. 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir do presente trabalho pode-se constatar a 

importância da participação do licenciando em programas de 

formação docente, no sentido de poder vivenciar o dia-a-dia de 

sua futura profissão, adquirindo prática e confiança para 

desenvolvê-la no futuro. Tal experiência permitiu, também, 

contribuir na formação continuada dos professores envolvidos, 

sejam elas orientadoras do programa ou preceptores da escola 

básica, permitindo uma aproximação da teoria encontrada na 

IES com a prática na escola-campo 

Somado a isso, o PRP contribuiu para a renovação dos 

métodos utilizados pelos professores das escolas, fazendo uso 

de metodologias ativas, trazendo novos métodos e conceitos, 

que muitos dos professores não vivenciaram em seu tempo de 

formação enquanto licenciando. 

Como apontado, alguns ajustes ainda são necessários, 

como por exemplo um envolvimento mais efetivo da gestão e 

comunidade escolar com o programa. Porém, para que isso 

ocorra, é necessário que haja uma maior disseminação das 

contribuições do programa não só para residentes e 
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professores, mas também para o ensino e aprendizagem dos 

alunos da educação básica. 
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RESUMO: A metodologia tradicional predominantemente 
encontrada no ensino profissionalizante tem se mostrado pouco 
eficaz no desenvolvimento das habilidades e competências dos 
estudantes. Seu ensino baseado, principalmente, na 
transmissão de conteúdos bem como em sua memorização não 
desperta no alunado o interesse pelas disciplinas, reduzindo 
assim a sua participação. Além disso, apesar dessa forma de 
ensino ser utilizada com frequência, diariamente podemos 
observar as dificuldades dos alunos em associar os conteúdos 
ministrados e vinculá-los às suas futuras realidades 
profissionais. Diante disso, é necessário buscar o uso de um 
ensino mais contextualizado, inovador, interativo e dinâmico, 
onde haja o estímulo para que esses estudantes se tornem 
indivíduos ativos na construção de seu conhecimento, estando 
no centro do processo de aprendizagem, desenvolvendo-os e 
tornando-os cidadãos críticos e autônomos. Dessa maneira, as 
metodologias ativas entram como uma opção pedagógica 
valiosa, uma vez que insere os alunos de forma ativa dentro da 
sala de aula. Ao fazer com que o aluno construa novos 
conhecimentos a partir do que o professor traz para dentro do 
ambiente escolar, um problema relacionado com as vivências 
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destes estudantes, os mesmos serão estimulados a fazer novas 
pesquisas, tornando-se o centro do processo de ensino e 
aprendizagem. Nesse contexto, este trabalho busca dialogar 
sobre a importância das metodologias ativas de aprendizagem 
para o ensino técnico profissionalizante. 
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem. Metodologias ativas. 

Autonomia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino Técnico Profissional é definido como 

complementar à educação básica, podendo ser articulada a ela 

ou ser desenvolvido em diferentes níveis, para jovens e adultos 

de escolaridade diversa (BERGER FILHO, 1999). Tal ensino 

tem por objetivo não somente a formação de técnicos de nível 

médio, mas também a qualificação, recolocação de 

profissionais no mercado de trabalho e a reprofissionalização.  

A referida modalidade de ensino tem ainda, segundo o 

artigo 1° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996), outra atribuição: A educação deverá vincular-

se ao mundo do trabalho e à pratica social. Para que o ensino 

prepare o aluno não apenas para o trabalho, mas também para 

a vida em sociedade é importante que tal ensino seja 

significativo, de forma a produzir profissionais autônomos e 

ativos em seus processos de ensino e aprendizagem.  

Porém em decorrência de um ensino tradicional pautado 

no uso de livros didáticos e na memorização dos conteúdos 

sem nenhuma ou pouquíssima contextualização, o 

desenvolvimento de tais habilidades é comprometido. De 

acordo com Leite et al. (2017, p. 401) “[...] essas questões 

podem ser percebidas pela dificuldade do aluno em relacionar 
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a teoria desenvolvida em sala com a realidade a sua volta, não 

reconhece o conhecimento científico em situações do seu 

cotidiano”. Segundo Berger Filho: 

 
Há, portanto, necessidade de se romper 

com os paradigmas tradicionais para que se 
alcancem objetivos propostos para a educação 
básica e para a educação profissional. Tornou-se 
corrente afirmar que o conhecimento é hoje o 
principal fator da produção. Aprender a aprender 
coloca-se, assim, como competência fundamental 
para inserção numa dinâmica social que se 
reestrutura continuamente. A perspectiva da 
educação deve ser, pois, desenvolver os meios 
para uma aprendizagem permanente, que permita 
uma formação continuada, tendo em vista a 
construção da cidadania (BERGER FILHO, 1999, 
p. 86). 

 

Diante deste contexto a necessidade de um ensino 

dinâmico participativo, que estimule o envolvimento dos 

estudantes, forneça incentivo para construção do senso crítico 

e da autonomia, que contextualize os conteúdos ao cotidiano, 

ao que vem sendo discutido na sociedade e especialmente em 

seu futuro campo de trabalho, afim de que seja criado um 

ambiente favorável à aprendizagem.  

Nessa circunstância as metodologias ativas de 

aprendizagem se apresentam como uma opção pedagógica 

oportuna, pois “buscam inserir o aluno de forma ativa dentro da 

sala de aula, passando-o de ouvinte para agente do seu próprio 

conhecimento” (NASCIMENTO; COUTINHO, 2016). 

 
As Metodologias Ativas de Aprendizagem 

(MAA) são formas inovadoras de educar, que 
estimulam a aprendizagem e a participação do 
aluno em sala de aula, fazendo com que ele utilize 
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todas as suas dimensões sensório/motor, 
afetivo/emocional e mental/cognitiva. Além disso, 
o aluno tem a liberdade de escolha nas atividades 
propostas, mantendo postura ativa diante do seu 
aprendizado, sendo desafiado através de 
problemas que o permitem pesquisar para 
descobrir soluções, de uma forma que esteja de 
acordo com a realidade (NASCIMENTO; 
COUTINHO, 2016, p. 136). 

 

As metodologias ativas são de suma importância para a 

construção do senso crítico e da autonomia, que vão contra a 

educação bancária mencionada por Freire (2019). Logo, para 

aprimorar uma postura crítica, reflexiva, questionadora e 

investigativa, é essencial que o professor não se limite aos 

métodos de repetição e memorização de conteúdos.  

Para que o ensino técnico profissionalizante cumpra de 

forma integral o seu papel na formação destes profissionais, 

cabe ao professor estimular a criatividade do estudante em 

suas diversas formas de expressão em sala de aula, levando 

em consideração os conhecimentos prévios dos mesmos para 

a construção de uma aprendizagem significativa, e valorizando-

o como componente principal no processo de ensino 

aprendizagem. 

O referido trabalho visa trazer a discussão e reflexão 

sobre as metodologias utilizadas na formação destes futuros 

profissionais, afim de tornar as práticas educativas mais 

efetivas e relevantes para os alunos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa elegeu como método a revisão sistemática 

de literatura, buscando informações bibliográficas com relação 
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a importância das metodologias ativas para o ensino técnico 

profissionalizante. A abordagem utilizada na pesquisa foi à 

qualitativa ao realizar o levantamento e análise das 

metodologias abordadas na busca da construção do 

conhecimento. 

Os descritores foram definidos a partir de uma análise 

sistemática de publicações de periódicos nacionais nas bases 

de dados Google Scholar, Scielo e Portal de Periódicos CAPES, 

com o cruzamento dos seguintes termos: “Metodologias ativas”, 

“ensino-aprendizagem” e “ensino técnico profissionalizante”. Ao 

final da busca foram selecionados um total de doze artigos 

relevantes, publicados nos últimos sete anos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após uma longa busca utilizando o cruzamento das 

palavras chaves, foram selecionados inicialmente vinte artigos 

baseado numa leitura rápida de seus títulos e resumo, destes 

artigos oito foram excluídos, após a análise da introdução, 

resultados e discussão, pois os mesmos não se adequarem a 

proposta do referido trabalho. Foram elegidos artigos que 

tratam do uso de metodologias ativas, ou métodos não 

tradicionais no ensino das mais diversas disciplinas para o 

público do ensino técnico e profissionalizante. Bem como outros 

que tratavam da percepção dos docentes acerca desta 

temática, e do uso destas metodologias em suas formações 

continuadas. 

Posteriormente os artigos foram separados evidenciando 

seus títulos, autores, ano de sua publicação e palavras chaves, 

além dos seus respectivos códigos, afim de facilitar na 

organização da discussão, como mostra a tabela abaixo: 
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Tabela 1. Artigos selecionados. 

Títulos dos Artigos 
 

Código Autores 
Ano de 

publicação 
Palavra-Chave 

Ensaio sobre 
metodologias 

ativas: reflexões e 
propostas 

 

 
 

A1 

Ana Rita 
Mota; Cleci T. 

Werner da 
Rosa 

2018 
Metodologias ativas; 
Ensino colaborativo; 

Metacognição. 

Metodologias 
Ativas: As 

evidências da 
formação 

continuada de 
docentes no ensino 

superior  

 
 

A2 
Bobinalva 
Ferreira; 
Marília 

Morosini 

2019 

Metodologias ativas; 
Formação 

Continuada; 
Docentes; 

Graduandos. 

Os princípios das 
metodologias ativas 

de ensino: uma 
abordagem teórica 

 
A3 

Aline Diesel; 
Alda Leila; 

Silvana 
Neumann 

2017 

Metodologias ativas 
de ensino; Prática 
docente; Artigo de 

revisão. 

Metodologias ativas 
de aprendizagem e 

o ensino de 
Ciências 

 
 
 

A4 
Tuliana 

Euzévio; 
Cadidja 

Coutinho 

2016 

Metodologias 
Ativas; Ensino de 

Ciências; 
aprendizagem 
baseada em 
problemas; 

aprendizagem 
baseada em 

projetos. 
Calvin e as exatas: 

Uma proposta 
interdisciplinar com 

o uso do gênero 
tira seriada de 

história em 
quadrinhos no 
ensino técnico 

 
 
 

A5 Rafael 
Fetzner 

2017 

Interação; 
Interdisciplinaridade; 
Inglês como língua 

estrangeira; 
Histórias em 

quadrinhos; Ensino 
técnico. 

Metodologias ativas 
e 

nterdisciplinaridade 

 
 
 
 

Josiele 
Cristine 

Ribeiro; Kerili 
Maia da 

2017 
Metodologias ativas; 
Interdisciplinaridade; 

Ensino superior. 
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na formação do 
nutricionista 

   
 
 
 A6 

 

Rocha; 
Andrea Maria 

Baroneza; 
Deberli Ruiz 
Fernandes; 

Viviane Valle 
de Souza; 

José Eduardo 
Baroneza. 

Metodologias ativas 
de aprendizagem 

na educação 
Profissional e 
Tecnológica 

 
 
 
 

A7 

Eduardo 
Fernandes 
Barbosa; 

Dácio 
Guimarães 
de Moura 

2013 

Metodologias ativas 
de aprendizagem; 

aprendizagem 
baseada em 
problemas; 

Aprendizagem 
baseada em 

Projetos; Educação 
Profissional e 
Tecnológica. 

Metodologias ativas 
de ensino-

aprendizagem: 
revisão integrativa 

 
 

 
A8 

Marília Rúbya 
Ferreira 

Paiva; José 
Reginaldo 

Feijão 
Parente; 

Israel Rocha 
Brandão; Ana 

Helena 
Bonfim. 

2016 

Metodologias ativas; 
Problematização; 

Ensino-
Aprendizagem 

Metodologias 
Ativas e 

tecnologias digitais: 
Aproximações e 

distinções 

 
 

A9 

Rosilei 
Ferrarini; 
Daniele 
Saheb; 
Patricia 

Lupion Torres 

2019 

Metodologias ativas; 
Tecnologias digitais 

na educação; 
Didática do ensino; 

Práticas 
pedagógicas 

Mudando a 
educação com 

metodologias ativas 

 
A10 José Morén 2015  

Estratégias 
inovadoras para 

métodos de ensino 
tradicionais – 

aspectos gerais 

 
 
 

A11 

Cacilda da 
Silva Souza; 
Alessandro 

Giraldes 
Iglesias; 
Antonio 

Pazin-Filho 

2014 

Metodologias de 
ensino-

aprendizagem; 
Estratégias 
inovadoras; 

Educação Superior; 
Educação em 

Saúde 
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Usando as 
metodologias ativas 

na educação 
profissional: 
identificação, 

compreensão e 
análise nas 

percepções dos 
estudantes 

 
 
 
 
 

A12 

Flávia 
Capalonga e 

Maria 
Claudete 
Schorr 
Wildner 

2018 

Metodologias ativas; 
Educação 

Profissional; 
Estudantes. 

Fonte: Silva, 2020. 

Concepções e Conceitos 
 

Na grande maioria dos artigos presentes nesta revisão 

sistemática da literatura, traz uma definição de metodologias 

ativas de aprendizagem. No artigo A2 os autores baseados 

numa vasta pesquisa teórica apresentam-nos um conceito de 

metodologias ativas:  

 
Metodologia ativa é um processo de ensinagem, 
dialógico, aberto, ativo e participativo que, por meio 
da curiosidade, da problematização, da relação 
teoria/prática, da significação, da co-reflexão, da 
utilização das TICs e da elaboração da síntese do 
conhecimento, objetiva resoluções de problemas e 
situações, construção do conhecimento e da 
autonomia e formação da cidadania, na qual o 
estudante autogerencia seu aprendizado, tendo o 
docente como instigador e mediador (FERREIRA; 
MOROSINI, 2019, p. 5). 

 

O artigo A3 o autor nos traz o termo método ativo, 

interpretado como sinônimo de metodologias ativas, 

descrevendo-o como uma possibilidade de deslocamento da 

perspectiva do docente (ensino) para o estudante 

(aprendizagem) (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017, p. 270). 
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Figura 1. Princípios que constituem as metodologias ativas de 
ensino. 

 
Fonte: DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2016. 

 

 Na figura 1 os autores sintetizaram os principais 

princípios que se articulam com correntes teóricas consagradas 

sobre metodologias ativas. Nele vemos que as metodologias 

ativas despertam a reflexão e autonomia, proporcionam o 

trabalho em equipe, traz a inovação para a sala de aula e faz 

do aluno o centro do processo de ensino e aprendizagem, por 

meio da mediação do professor.  

Zabalza e Cerdeiriña (2010) fala sobre os benefícios do 

uso das metodologias ativas para os estudantes: 

 
Certas metodologias permitem que estudantes 
assimilem o conhecimento não de forma mecânica 
ou memorística, mas que sejam capazes de 
manejar esses saberes e aplicá-los em algum tipo 
de tarefa relevante, como resolver problemas, 
analisar casos, elaborar produtos, realizar informes, 
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organizar esquemas, entre outros (ZABALZA; 
CERDEIRIÑA, 2010, p. 74). 

No artigo A12, vemos a definição descrita por Borges e 

Alencar (2014): 

 
Entende-se que metodologias ativas são 

formas de desenvolver os processos da 
aprendizagem, e estas são utilizadas pelos 
professores a fim de conduzir a formação crítica dos 
futuros profissionais, favorecendo mais autonomia 
ao estudante, despertando a curiosidade e 
estimulando tomadas de decisões (BORGES; 
ALENCAR, 2014, p. 149).  

 

Resultados da aplicação de metodologias ativas no ensino 
técnico 
 

Dos artigos pesquisados apenas dois desenvolveram de 

fato alguma pesquisa com o uso de metodologias ativas da 

aprendizagem para o ensino técnico profissionalizante.  

 A pesquisa desenvolvida no artigo A6 consistiu no uso 

de tirinhas previamente selecionadas de Calvin and Hobbes, 

que contemplavam temáticas relacionadas a língua inglesa, 

física e matemática. A pesquisa foi desenvolvida com alunos 

voluntários que cursavam o 1° ano do Ensino Médio Integrado 

do IFRS Campus Osório. Foi aplicada uma avaliação inicial e 

uma final afim de mensurar o impacto da ação realizada. 

Após a avaliação final pode-se verificar que todos os 

participantes conseguiram alcançar um desempenho melhor 

em relação a avaliação inicial realizada antes das oficinas. 

Houve um crescimento de cerca de 20% nos resultados dos 

alunos. Também foi observado um crescimento na nota dos 

participantes para as disciplinas abordadas durante as oficinas, 

através da média obtida por eles no 1° semestre em 
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comparação com a média do 2° semestre, após as oficinas. 

Como pode ser observado na tabela 2: 

Tabela 2. Rendimento dos alunos após o desenvolvimento das 
oficinas. 
 

Disciplinas 
trabalhadas 

 
Aumento do rendimento dos alunos em% 

Física 14% 

Inglês 5% 

Matemática 2% 

Fonte: Drey, 2017. 

 
Acredita-se que as metodologias ativas 

despertam a curiosidade quando há a integração do 
aluno, e ao ser analisada e valorizada pelo 
professor, estimulam os sentimentos dos 
estudantes, deixando-os mais próximos dos estudos 
e melhorando suas capacidades de autonomia, e 
competência (CAPALONGA; WILDNER, 2018, p. 
150). 

 

Além da análise quantitativa o estudo analisou os 

resultados de forma qualitativa, apresentando assim resultados 

ainda mais promissores. Em inglês os alunos apresentaram 

maior nível de conhecimento, aprimorando seus vocabulários, 

e desenvolvendo uma maior capacidade de distinção entre os 

tempos verbais, e aumento na compreensão dos textos. 

Considerando os resultados em física segundo Drey (2017), a 

grande maioria dos alunos conseguiu compreender os 

exercícios, apesar de alguns apresentarem dificuldades na 

realização dos cálculos. Já em matemática, geralmente uma 

disciplina em que os alunos apresentam maior dificuldade, o 

que acredita-se ter sido também o que influenciou 

negativamente na resolução das questões de física. Apesar das 



O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO TÉCNICO 

PROFISSIONALIZANTE 

574 
 

dificuldades em desenvolver as questões, alguns alunos 

aperfeiçoaram a sua percepção lógica. Como (SILBERMAN, 

1996) nos diz, os métodos ativos fazem com que os alunos 

assimilam maior volume de conteúdo, fixando informações por 

mais tempo e aproveitando mais as aulas.  

Em A12 foi desenvolvida uma pesquisa com estudantes 

do Centro de Educação Profissional (CEP) de uma instituição 

de ensino do Vale do Taquari – Rio Grande do Sul. Onde por 

meio de um formulário cem alunos que já tinham concluído  pelo 

menos dois semestres dos cursos técnicos, em diversas áreas, 

foram questionados  sobre “suas percepções sobre o uso de 

metodologias ativas por parte de seus docentes’’; “Se 

consideram que as aulas se tornaram mais atrativas, 

despertando sua curiosidade’’; “Se julga que o uso dessas 

metodologias, quando aplicadas em sala,  trazem benefícios 

para seu desenvolvimento na aprendizagem, bem como em sua 

construção como indivíduo e futuro profissional”.   

 Os resultados desta pesquisa nos mostra que mais de 

91% dos entrevistados diz perceber o uso de metodologias 

ativas por parte de seus professores. 96,5% afirmam que ao 

implantar diferentes práticas pedagógicas em sala sua 

curiosidade e interesse em aprender foram despertados. 94% 

dos estudantes consideraram que há benéficos quando o 

docente deixa de ser a fonte transmissora e permite que o aluno 

atue como protagonista na busca do seu aprendizado. 

No que se refere aos benefícios do uso das metodologias 

ativas na produção de novas características e postura do 

discente e do docente, 96% julgaram que o desenvolvimento 

destas, sãos benéficas para seu desenvolvimento pessoal e 

também como profissional. 98% dos alunos destacaram que 
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utilizar metodologias ativas que aproximam o aluno da realidade 

é benéfico para o seu desenvolvimento como estudante.  

 
A crescente complexidade dos diversos ramos 
profissionais requer diversas capacidades de 
desenvolvimento humano, ou seja, ações de 
pensar, sentir e agir de modo cada vez mais amplo 
e faz parte da escola contribuir para que isso ocorra 
(BERBEL, 2011, p. 27). 

 

Os docentes e as metodologias ativas: resignificando 
 

Conforme vimos o uso de metodologias ativas dispões 

de diversos benefícios para a aprendizagem do aluno, porém 

estudos realizados por Gatti (2003) acerca da formação 

continuada de professores percebeu que há uma dificuldade de 

mudança nas concepções e nas práticas educacionais dos 

professores. 

 
Com base no explicitado, há necessidade de os 
docentes buscarem novos caminhos e novas 
metodologias de ensino que foquem no 
protagonismo dos estudantes, favoreçam a 
motivação e promovam a autonomia destes. Assim, 
atitudes como oportunizar a escuta aos estudantes, 
valorizar suas opiniões, exercitar a empatia, 
responder aos questionamentos, encorajá-los, 
dentre outras, são favorecedoras da motivação 
(BERBEL, 2011, p. 37) e da criação de um ambiente 
favorável à aprendizagem. 

 

No ensino Profissionalizante, assim como nas demais 

categorias de ensino, é essencial que o professor esteja 

capacitado não apenas na sua área específica de atuação, mas 

também ter conhecimento e desempenhar estratégias de 

ensino que possibilitem aos alunos aprender de fato, ao invés 
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de apenas memorizar informações. Conforme nos mostram 

Capalonga e Wildner (2018):  

 
Para o professor de nível técnico é primordial ter 
uma visão de mundo, de ser humano, de ciência e 
de educação compatível com as características de 
sua função (CAPALONGA; WILDNER, 2018, p. 
150). 

Para que haja de fato um novo cenário na formação 

desses profissionais faz-se necessárias algumas mudanças, 

principalmente no corpo docente no que diz respeito aos 

métodos e técnicas utilizados. Para Borges e Alencar (2014) 

essa transformação deve ser gradativa e intencional: 

 
Essas transformações no processo de 

ensino aprendizagem devem acontecer com calma 
e a escolha da metodologia deve ser de forma 
consciente, pensada e preparada (BORGES; 
ALENCAR, 2014, p. 150).  

 

Como nos apresenta Morán (2015) é necessário que o 

professor alinhe os objetivos de aprendizagem de forma 

coerente: 

 
Elas precisam acompanhar os objetivos pretendidos 
e dar início ao avanço dos processos mais 
complexos de reflexão, de integração cognitiva, de 
generalização e de reelaboração de novas práticas 
(MORÁN, 2015, p. 19). 

 

Para produzir as referidas metodologias não são 

necessários grandes recursos, mas desenvolver atitudes 

efetivas e uma comunicação favorável, afim de facilitar as 

mudanças, estimulando no aluno a criatividade, curiosidade e 

confiança. 



O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO TÉCNICO 

PROFISSIONALIZANTE 

577 
 

 
As práticas que vêm ganhando destaque nesse 
contexto são as que aproximam os alunos da 
realidade, pois nesta perspectiva, o conhecimento é 
construído pela ação (MARIN et al., 2010, p. 151). 

 

 No artigo A12, os autores afirmam que a utilização de 

metodologias ativas requer uma mudança comportamental não 

só do estudante, mas também e principalmente do docente, 

sendo de fundamental importância que tenham uma postura 

condutora das atividades, afim de que haja um aprendizado 

eficaz. Porém, não somente essa atitude deve ser observada, 

mas também cabe ao professor preservar uma boa relação com 

seus alunos, pois o desenvolvimento dessa gera 

comprometimento com a construção da aprendizagem. Masetto 

(2001) destaca essa relevância:  

 
É importante que o professor desenvolva uma 
atitude de parceria e corresponsabilidade com os 
alunos, que planejam o curso junto, usando técnicas 
em sala de aula que facilitem a participação e 
considerando os alunos como adultos que podem 
corresponsabilizar por seu período de formação 
profissional (MASETTO, 2001, p. 22). 

 

Desta forma é possível notar que desenvolver MAA em 

sala de aula requer essencialmente uma mudança atitudinal, 

postural e de planejamento do próprio docente, do que a 

aplicação de verbas e grandes recursos. Ter recursos que 

viabilizem as práticas em sala de aula, sem dúvidas acrescenta 

muito ao conteúdo ministrado, principalmente se as disciplinas 

em questão são técnicas e essenciais para a formação do 

profissional de uma área específica. Porém a falta destes não 

deve ser um limitante para que o docente se utilize de 
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metodologias que tornem o aluno um sujeito ativo em sala de 

aula e também responsável pela construção do seu 

conhecimento, afim de tornar-se um indivíduo, como também 

um profissional dotado de autonomia.  

 

 

CONCLUSÕES  

 

A escola profissionalizante desempenha um papel muito 

importante no aperfeiçoamento das habilidades dos futuros 

profissionais. Ao fazer o uso de metodologias ativas de 

aprendizagem, as quais procuram encorajar a motivação 

autônoma e o estímulo a curiosidade do estudante, deixando-

os como os principais responsáveis pelos processos de 

aprendizagem favorece o desenvolvimento de suas 

competências (ROCHA; LEMOS, 2014). Através do estudo 

realizado, pode-se verificar que o uso das MAA traz benefícios 

importantes para os profissionais em formação, sejam eles das 

mais diversas áreas. E não apenas benefícios para seu 

desenvolvimento cognitivo, técnico, conteudista, mas também 

benefícios nas relações pessoais, afetivas e autoconfiança que 

são igualmente essenciais na formação destes profissionais. 

Na revisão da literatura dos periódicos nacionais 

voltados para o uso de MAA no ensino técnico 

profissionalizante, constatou-se a escassez de publicações. Tal 

constatação não nos garante que as mesmas não estão sendo 

utilizadas em salas pelos docentes, mas aponta que as 

produções acadêmicas neste sentido precisam ser mais 

encorajadas afim de que haja uma maior repercussão desta 

temática, viabilizando a melhoria do ensino nesta modalidade. 
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RESUMO: 

Devido a pandemia da COVID-19, que teve início em março de 
2020 no Brasil, o Ministério da Educação por meio de decreto 
ordenou o fechamento de todos os campi universitários, em 
nível público e privado. Para garantir a continuidade de aulas 
em seus cursos de Graduação e Programas de Pós-graduação, 
a maioria das instituições está recorrendo ao desenvolvimento 
de atividades remotas ou intensificando o uso das plataformas 
virtuais por meio da modalidade de educação a distância. 
Considerando o supracitado, esta pesquisa tem por objetivo 
analisar a utilização das tecnologias de informação e do ensino 
a distância no período da pandemia COVID-19, sob a 
percepção dos alunos do ensino superior. Este estudo foi 
realizado entre os dias; 29 de junho a 3 de julho de 2020, por 
meio de questionário construído no Google formulário, 
contendo o quantitativo de 9 perguntas. O questionário foi 
destinado aos alunos de ensino superior em cursos de 
Graduação e Pós-Graduação de 10 instituições públicas de 
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ensino brasileiras. Quando observadas de maneira conjunta, as 
respostas apresentadas na pesquisa de opinião, apontam para 
o entendimento de que, nesse momento, o melhor uso do 
ensino a distância é aquele que se orienta por uma estratégia 
que reconheça os riscos existentes, tenha olhar atento à 
equidade e que, fundamentalmente, apoie os docentes para 
seguirem à frente do processo de ensino-aprendizagem.  
 
Palavras-chave: Ensino a distância. Instituição de ensino. 

Pandemia. Plataformas virtuais. Tecnologias da informação. 

 
INTRODUÇÃO 

 

O ensino a distância (EaD) sempre foi uma opção viável 

para aqueles que por motivos de trabalho ou razões pessoais 

não tem disponibilidade de cursar uma graduação ou uma pós-

graduação de forma presencial. Contudo, nos primeiros meses 

de 2020 essa abordagem de ensino deixou de ser somente uma 

opção, se tornou uma regra. A disseminação de um vírus mortal 

surpreendeu o mundo, com isso, todos os países e regiões com 

o foco do vírus entrou em quarentena, dessa forma, comércios, 

escolas, academias, praias, praças foram interditadas, inclusive 

os campis universitários. Docentes de todo o mundo foram 

forçados a substituir as modalidades tradicionais de 

aprendizado por abordagens a distância (BUTCHER, 2020; 

ZHOU et al., 2020).  

O ensino a distância é visto como uma modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem, ocorrem com a utilização 

de meios e tecnologias de informação e comunicação 

(SANTOS; PELLANDA, 2020). A prática massiva de ensino a 



TRANSIÇÃO EDUCACIONAL INDUZIDA PELO COVID-19: TECNOLOGIAS 
DIGITAIS E O ENSINO A DISTÂNCIA NA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DE 

ENSINO SUPERIOR 

585 
 

distância, desencadeou debates acerca do uso das mídias 

digitais na disseminação de conhecimento no meio on-line e 

sua respectiva eficácia no processo de aprendizado (SANTOS 

et al., 2020). Diante do presente senário, a estrutura de ensino 

“pandêmica” também se tornou foco da indústria de tecnologia 

educacional (ZHOU; LI, 2020). 

A metodologia de ensino a distância, antes da pandemia, 

era amplamente empregada nas práticas de nível superior de 

ensino. No entanto, essa prática de ensino é implementada, 

geralmente, após o planejamento estratégico, a colaboração 

com outros acadêmicos e a consideração cuidadosa das 

evidências pedagógicas (NOVELLO, 2020). Para utilizar 

abordagens on-line, os educadores investem um tempo 

considerável para aprender a criar material de aprendizagem 

para esse tipo de plataforma. Toda via, neste cenário abrupto 

de pandemia os acadêmicos são obrigados a desenvolver 

essas novas habilidades e criar ou adaptar recursos, ao mesmo 

tempo, em que tem que repassar todos os conteúdos da grade 

de ensino para seus alunos (ZHOU; LI, 2020). 

Uma grande barreira para implementação do ensino a 

distância durante a pandemia, foi a inexistência de habilidade 

por parte de muitos docentes para lidar com as mídias digitais 

(ARRUDA, 2020). Assim tornou-se necessário a capacitação e 

treinamento dos docentes para que eles consigam desenvolver 

adequadamente a prática de ensino nesse novo formato, 

porque os recursos e a didática são completamente diferentes 

do formato presencial (ZHOU; LI, 2020). Adicionalmente, os 

docentes tiveram que lidar com o desafio de garantir o acesso 

de suas aulas a todos os alunos, pois diferente do que se pensa, 

nem todo aluno universitário tem acesso a internet ou 
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computador de qualidade para assistir as aulas. A educação é 

um direito, então o acesso precisa ser universal para 

não aumentar as desigualdades. Por consequência, os 

educadores foram forçados a encontrar soluções rápidas e 

inovadoras para lidar com tais limitações. 

Além das ferramentas tecnológicas já existentes, criou-

se uma série de redes de informação para promover o 

aprendizado on-line como uma resposta de curto prazo à 

pandemia. A longo prazo, instituições e empresas se organizam 

para forjar um sistema educacional internacional a distância por 

meio da tecnologia (MULLA et al., 2020). A estratégia global de 

educação anunciada pela UNESCO, por exemplo, é uma 

parceria internacional destinada a ajudar os países a mobilizar 

recursos e implementar soluções inovadoras e adequadas ao 

contexto para fornecer educação remotamente, alavancando 

abordagens de alta e baixa tecnologia, para mitigar a 

interrupção imediata causada pelo COVID-19 e estabelecer 

abordagens para desenvolver sistemas educacionais mais 

abertos e flexíveis no futuro (UNESCO 2020). Essas parcerias 

incluem Google, Microsoft, Facebook e Zoom, além de 

organizações internacionais influentes como a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 

Banco Mundial, agora alinhadas à missão comum de ampliar a 

educação on-line no mundo (WILLIAMSON et al., 2020).  

O Banco Mundial trabalhou ativamente com governos em 

todo o mundo para permitir a educação on-line, enquanto a 

OCDE começou a falar do COVID-19 como uma crise do 

desenvolvimento do 'capital humano', descrevendo esse 

sistema pandêmico como “uma oportunidade para 

experimentação para prever novos modelos de educação e 
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novas formas de usar o tempo de aprendizado presencial” 

(OCDE, 2020).  

No Brasil, em 17 de março de 2020, o Diário Oficial da 

União publicou a Portaria Nº 343, que autoriza a substituição de 

disciplinas presenciais por aulas a distância com tecnologias de 

informação durante 30 dias, com possibilidade de prorrogação 

(BRASIL, 2020). Como uma alternativa viável, o Ministério da 

Educação (MEC) também aderiu o sistema de aulas remotas, 

suspendendo as aulas durante o mesmo período, modificando 

o calendário escolar proposto para 2020. 

Por meio da portaria Nº 343 17 de março de 2020, o MEC 

garante total autonomia para as instituições de ensino superior 

do País para que elas decidam quais serão as medidas 

adotadas em relação às atividades acadêmicas em suas 

respectivas unidades (BRASIL, 2020). Com isso, há uma 

grande variedade de posicionamentos entre instituições 

públicas e privadas do Brasil. 

No caso das universidades que optaram pelo ensino a 

distância (EaD), a adaptação da rotina de estudos de docentes 

e alunos pode se tornar um desafio, especialmente por cursos 

que são ofertados apenas na modalidade presencial e que 

necessitam de práticas laboratoriais como, Direito e Medicina, 

pois somente as disciplinas teóricas podem ser trabalhadas de 

forma remota. Assim, a Educação a distância passou a ser a 

principal metodologia de ensino aplicada no Brasil (ARRUDA, 

2020).  

Em função da necessidade, faz-se necessário 

abandonarmos posições radicais, polarizadas em torno dos 

processos de educação a distância, pois a tendência de 

crescimento é inexorável, sendo muito mais rápida que a de 
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qualquer outro sistema implementado anteriormente (CASTRO, 

2020). A tecnologia permite o estreitamento de barreiras 

espaciais e temporais e possibilita novas formas de se 

comunicar e obter informações (SANTOS; PELLANDA, 2020). 

É crucial explorar as situações e os problemas atuais do 

aprendizado on-line no âmbito superior de ensino, pois as 

instituições devem oferecer disciplinas de forma que aluno 

possa explorar e aprimorar seus conhecimentos. O 

aprendizado on-line tem várias características que podem ter 

impacto na implementação do corpo docente e no progresso do 

curso. É importante considerar o componente logístico do 

aprendizado on-line, tendo em vista, que o mal funcionamento 

de equipamentos tecnológicos e aplicativos pode prejudicar o 

aprendizado. 

O feedback entre educador e aluno que é dado como 

garantido em um ambiente presencial também deve ser 

adaptado, pois através das plataformas digitais os alunos 

podem se sentir mais isolados de seus professores se 

avaliações tradicionais, como questionários e exames de 

múltipla escolha, forem necessários.  Perante o exposto, esta 

pesquisa tem por objetivo analisar a utilização das tecnologias 

e do ensino a distância no período da pandemia COVID-19 sob 

a percepção dos alunos do ensino superior.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Coleta de dados 

 

Este estudo foi realizado entre os dias 29 de junho a 3 de 

julho de 2020, por meio de questionário construído no Google 



TRANSIÇÃO EDUCACIONAL INDUZIDA PELO COVID-19: TECNOLOGIAS 
DIGITAIS E O ENSINO A DISTÂNCIA NA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DE 

ENSINO SUPERIOR 

589 
 

formulário. O questionário se consistiu de 9 perguntas 

referentes a educação a distância no período de pandemia do 

COVID-19. O questionário foi destinado aos alunos de ensino 

superior em cursos de Graduação e Pós-graduação de 10 

instituições públicas de ensino brasileiras, (i) Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido- UFERSA, Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte -UERN, Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais-IFMG, Faculdade venda 

nova do Imigrante-FAVENI-SP, Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia-UESB-, Universidade Federal de Campina 

Grande-UFCG, Universidade Potiguar-UnP, Universidade 

Federal de Juiz de Fora -UFJF, Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte –IFRN, sendo 

amplamente divulgados em plataformas digitais como: 

Whatzapp, e-mail e Instagram.   

 

As temáticas abordadas no questionário destinado aos 

alunos do ensino superior foram: 

 

• Instituição de ensino: nome do curso de graduação ou 

pós-graduação; disponibilização de disciplinas no 

período da pandemia COVID-19 e manutenção de 

contato com orientador. 

 

• Educação a distância:  Vantagens, desafios e mídias 

adotadas. 
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• Produção cientifica durante a COVID-19: Participação 

em eventos e tipos de produções cientificas 

desenvolvidas. 

 

Análise de dados  

 

A analises dos dados ocorreu de forma descritiva com 

abordagem quantitativa e qualitativa, ou seja, possui um 

enfoque misto. O estudo é qualitativo por descrever um evento 

e seus impactos na qualidade de vida do público estudado, e 

quantitativo, pelos instrumentos de avaliação e quantificação 

dos eventos observados a partir da aplicação de ferramentas 

de pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a aplicação do questionário no formato on-line, 

tivemos a participação de 49 alunos de sete cursos de 

graduação, sete programas de pós-Graduação de 10 

instituições de ensino superior brasileiras.  

O primeiro questionamento dirigido aos alunos diz 

respeito a qual a instituição de ensino eles pertencem 

atualmente, independentemente do nível de ensino em que 

estão se na Graduação ou na Pós-Graduação (Figura 1). 

 

Figura 1- Instituições de ensino superior que participaram do 

estudo e frequência do número de alunos que responderam ao 

questionário de acordo com a respectiva instituição. 
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Fonte: elaboração própria 

 

A segunda questão diz respeito ao Curso de Graduação 

ou de Pós Graduação que o aluno está cursando no momento 

55,1% dos entrevistados pertenciam a algum curso de 

Graduação e 44,9% pertenciam a algum curso de pós-

Graduação (Figura 2). Desse modo, registramos a participação 

dos alunos dos respectivos cursos de Graduação; (i) 

Engenharia Agrícola ambiental, (ii) Geografia, (iii) Letras 

Português, (iv) Letras inglês, (v) Letras espanhol, (vi) Medicina 

veterinária e (vii) Agronomia.  

Dos cursos de Pós-graduação oferecidos nessas 

instituições tivemos a participação (i) da Pós-Graduação em 

Estudos Urbanos e Regionais, (ii) do Mestrado acadêmico em 

Administração, (iii) do Mestrado em Geografia, (iv) do Mestrado 

em Ciências Naturais, (v) da Pós-graduação em Ciências da 
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Linguagem, (vi) da Pós Graduação em Literatura Brasileira e 

(vii) do Mestrado em Ambiente, Tecnologia e Sociedade. 
 

Figura 2- Frequência do número de alunos de acordo com o 

curso de Graduação ou Programa de Pós-graduação ao qual 

pertence. 

 
Fonte: elaboração própria 

A terceira pergunta referia-se ao oferecimento de 

disciplinas por suas respectivas instituições durante a pandemia 

do COVID-19.  Apenas 53,1% dos alunos entrevistados 

relataram está cursando alguma disciplina em seus programas 

de ensino. Isso demostra que parte das universidades públicas 

ainda não se organizaram para fornecer aulas no formato on-

line. Deste modo, torna-se indispensável compreender as 

dificuldades enfrentadas por professores e instituições ao 
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adotar o ensino on-line, que por sua vez, é essencial para a 

eficácia de “suspender as aulas sem suspender o ensino e a 

aprendizagem” em meio a medidas de prevenção e controle de 

doenças (ZHOU, 2020; NOVELLO, 2020). 

A questão quatro e cinco referia-se as vantagens e 

desafios percebido pelos alunos no formato de ensino a 

distância (Figura 3). 

 

Tabela 1- Vantagens e desafios da educação a distância 
apontados por alunos do ensino superior no Brasil. 

Fonte: elaboração própria 

 
Algumas das maiores questões que se destacam entre 

as vantagens e desvantagens do EAD é a flexibilidade de 

horários, 63,2% dos alunos que participaram do estudo 

indicaram a flexibilidade como vantagem tanto de tempo, como 

VANTAGENS DA EAD DESAFIOS DA EAD 

Comodidade Aparelho para acesso 

Maior participação dos alunos 
nas aulas 

Instabilidade da rede de 
internet 

Adiantamento de disciplinas 
Ausência de local adequado 
para estudar 

Flexibilização de horários 
Baixa interação entre aluno-
professor 

Autonomia na aprendizagem Concentração 

Não estender o tempo do 
curso 

Estudar sozinho 

Maior disponibilidade do 
Professor 

Baixa oferta de vagas por 
disciplina 
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de local para assistir às aulas. No formato de distância, os 

professores expõem os conteúdos ao vivo em determinado 

horário e esse material pode ser gravado e disponibilizado para 

que os alunos possam acessar em outros horários. Dessa 

forma, cada aluno pode assistir às aulas no momento e no local 

que forem mais adequados. Isso é uma grande vantagem para 

pessoas que precisam conciliar os estudos com outras 

responsabilidade, como um emprego, tarefas domésticas e 

cuidado dos filhos. 

No entanto, essa vantagem pode se tornar uma grande 

desvantagem. Uma questão que deve ser considerada na hora 

de analisar as desvantagens do EAD envolve as competências 

que o aluno precisa desenvolver para ter um bom desempenho 

nessa modalidade de ensino, já que é o aluno que decide 

quando assistir às aulas e quando realizar as atividades, ele 

precisa ter habilidade para organizar sua rotina. 

Um total de 22,4% dos entrevistados relata queda de 

energia e da rede de computadores como fator limitante da 

educação a distância. Outros 30,6% relatam dificuldades de 

concentração durante as aulas. Para muitos estudantes é difícil 

manter uma disciplina nos estudos quando se está em casa 

(principalmente durante a quarentena estabelecida em 

detrimento do COVID-19), porque tudo pode parecer mais 

atraente do que um professor em vídeo falando, um livro ou 

aquela série de exercícios. Neste contexto, a escolha de um 

ambiente em sua casa que seja agradável e longe de ruídos é 

fundamental para auxiliar na concentração do conteúdo que 

está sendo passado. Outra estratégia é tentar adaptar a casa e 

hábitos cotidianos a nova rotina de estudos.  
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Com relação as mídias utilizadas na ministração de aulas 

e cursos on-line durante a pandemia do COVID-19, os alunos 

entrevistados apresentaram oito métodos utilizados nas 

instituições das quais fazem parte (Figura 4). 

No Brasil o ministério da educação não estabeleceu 

métodos específicos para ministrações de aulas on-lines 

durante a pandemia. Deste modo, a escolha da ferramenta 

tecnológica de ensino ficou a critério das instituições de ensino 

e professores. Dependendo da necessidade e da habilidade de 

manuseio dos professores e alunos é possível utilizar mais de 

uma ferramenta durante a ministração das aulas.  

 

Figura 3- Mídias utilizadas por instituições de ensino brasileiras 

para ministração de aulas e cursos on-line durante a pandemia 

do COVID-19. 
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Fonte: elaboração própria 

 

 

Nosso estudo aponta que os aplicativos Zoom e Google 

Meet são os mais utilizados pelas instituições de ensino que 

participaram do estudo. Isso pode ser explicado pelas 

ferramentas que esses aplicativos oferecem, como por 

exemplo, serviço de videoconferência que permite a presença 

simultânea de pessoas on-line, além de oferecer a oportunidade 

de registro da aula. Nestes formatos uma pessoa, no caso o 

professor, é responsável por criar uma sala de encontro, que 

pode ser agendada antecipadamente e notificada aos alunos 

por e-mail ou via aplicativo com dia e horário da aula.  
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Para garantir a segurança de seus usuários esses 

aplicativos geram uma senha e/ou link de acesso, ou seja, só 

terá acesso a sala criada pelos professores os alunos 

eventualmente matriculados nas disciplinas. Adicionalmente, o 

Zoom e Google Meet permitem apresentação de slides o que 

garante maior semelhança com o método de ensino presencial. 

Por outro lado, professores de todo mundo, antes 

adaptados ao formato educacional presencial, relatam que, 

além das limitações enfrentadas com o manuseio de 

equipamentos, não sabem como interagir com os alunos on-line 

e nem organizar atividades de ensino para o formato.  

As questões sete, oito indagaram os alunos acerca de 

sua produção acadêmica durante a pandemia. A maioria dos 

entrevistados (77,6%) participaram de algum evento de cunho 

cientifico. Todos os entrevistados apontaram algum tipo de 

produção cientifica, mesmo os alunos que não participaram de 

eventos, apresentaram algum tipo de produção cientifica 

durante a pandemia (Figura 5).  

A última questão apresentada diz respeito a orientação 

por parte de docentes durante a COVID-19. Para nossa 

surpresa 26,6% dos entrevistados relataram que as atividades 

de orientação estão suspensas durante o período, 57,1% diz 

que as orientações seguem normalmente no formato on-line e 

16,3% relatou ter recebido orientação docente mais que 

enfrenta algumas limitações. 

 

Figura 4- Produções cientificas desenvolvidas por alunos de 

instituições de ensino superior do Brasil durante Acovid-19. 
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Fonte: elaboração própria 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista a desenvoltura desse estudo, pode-se 

relatar que as instituições de ensino superior em todo Brasil 

precisam desenvolver um plano específico em resposta à 

pandemia do COVID-19 para garantir a segurança e o bem-

estar de seus alunos de Graduação e Pós-graduação, além de 

manter o conteúdo programático das disciplinas ofertadas, tanto 

quanto possível. Embora algumas das mudanças no formato e 

na estrutura das disciplinas sejam implementadas como 

medidas temporárias, elas podem resultar em melhorias 
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permanentes que podem resultar em diversos estilos de ensino 

aprendizagem em cursos presenciais. Por sua vez, cabe ao 

aluno se adequar ao novo e temporário estilo de ensino 

proposto pelas instituições de ensino, bem como, o uso de 

teleconferência e mídia social. 

Ademais, não está claro por quanto tempo o governo 

brasileiro pode manter as medidas de supressão das aulas em 

instituições de ensino. Além disso, à matérias mais complexas 

que são difíceis de ensinar na modalidade on-line, devem ser 

realizadas sobre ferramentas técnicas adequadas para 

aproximar essa modalidade da realidade e da vida cotidiana em 

tempos normais. Nessas disciplinas, os alunos têm um papel 

essencial no processo de ensino-aprendizagem, pois precisam 

se dedicar mais no estudo individual para absolver o conteúdo 

programático.  

Dadas as previsões de que medidas de distanciamento 

social talvez precisem ser implementadas por muitos meses ou 

até mesmo por anos, é urgente identificar estratégias para 

subsidiar um ensino de qualidade a alunos do ensino superior, 

por meio do uso de tecnologias da informação, para que estes 

não necessitem adiar o tempo de estadia em seus respectivos 

cursos. 

Contudo, essa pesquisa ressalta muitos benefícios do 

ensino a distância que foram pensados para adaptar o meio 

estudantil ao senário pandêmico atual. Apesar da descrição de 

muitas dificuldades tanto por parte dos docente como pelos 

discentes, podemos ressaltar que ambas as partes buscaram 

se superar no quesito EaD, se aprimorando para que o ensino 

e a pesquisa brasileira não parem.  
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RESUMO: Objetiva relatar a experiência dos discentes ao 
decorrer da disciplina Avaliação em Saúde, ofertada pelo 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, na modalidade remota no ano 
de 2020. Trata-se de um relato de experiência acerca da 
disciplina na ótica dos discentes, ministrada por meio de sala 
virtual criada através da plataforma online Google Teams, 
ocorrendo em momentos síncronos e assíncronos, totalizando 
doze encontros. Foram utilizadas as seguintes ferramentas e 
plataformas virtuais: Google Teams, Google Forms, Padlet, 
Prezii, Trello, Kahoot, Lucidchart, Google Jamboard. A 
metodologia ativa de ensino trouxe relevância ao trabalho em 
equipe. Os Webnários, a construção de murais colaborativos 
online através do Padlet, e de mapas mentais sobre pesquisa 
avaliativa, estimularam a participação da turma e a 
compreensão do conteúdo didático. As estratégias dinâmicas 
de ensino demonstraram a importância da construção dos 
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conceitos centrais e do processo de realização de Avaliação em 
Saúde nas políticas, programas e serviços de saúde. O uso das 
ferramentas online demandou a postura ativa do aluno, 
proporcionando novas formas de interação entre os envolvidos. 
Palavras-chave: Tecnologia educacional. Pandemia. 
Educação de Pós-Graduação em Enfermagem. Avaliação em 
Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A pós-graduação divide-se em duas modalidades, lato e 

stricto sensu. A primeira voltada para a especialização, com o 

objetivo de formar o profissional para a atuação na área técnica 

e de serviços, e a segunda visando a estimulação da formação 

docente e à pesquisa científica, com a função de suprir as 

Instituições de Ensino Superior (IES) (ZAMPROGNA et al, 

2019). 

No Brasil, a pós-graduação stricto sensu em 

enfermagem iniciou-se na Escola Anna Nery, em 1972, com a 

criação do primeiro curso de mestrado. Após dez anos com a 

experiência de formação de mestres, um grupo de docentes da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e da Universidade de 

São Paulo começou a colocar em ação estratégias para a 

criação de um curso de doutorado (PARADA; NICHIATA; 

KANTORSKI, 2019).  

Os Programas de Pós-Graduação em Enfermagem 

(PPGEnf), a nível de formação em mestrado, propõem uma 

formação didático-pedagógica e em pesquisa através de 

disciplinas que tem como elemento fundamental o pensar e o 

agir, bem como a participação em grupos e em seminários de 

pesquisa, em atividades que possibilitem aprimorar a escrita, a 

leitura, o senso crítico e a produção da dissertação, sendo uma 
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das exigências para a aquisição do grau de mestre (GALDINO 

et al, 2016; MENDONÇA, et al 2018). 

Apesar da Enfermagem ser um campo de conhecimento 

científico, tecnológico, de inovação e uma prática social que se 

consolida e se fortalece em suas atividades compromissadas 

com as políticas de atenção à saúde do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ainda apresenta grandes desafios no campo de 

tecnologias. Para isso, depende dos conhecimentos produzidos 

pelos PPGEnf e a qualificação dos mesmos em todo o país, 

além da contribuição da enfermagem como ciência a nível não 

apenas nacional, mas também internacional (FERREIRA; 

TAVARES; KEBIAN, 2018; MENDONÇA, et al 2018). 

O ano de 2020 está sendo atingido por uma pandemia 

chamada COVID-19 que é uma Síndrome Respiratória Aguda 

Grave causada pelo novo Corona vírus SARS-COV-2. A 

doença começou em Wuhan na China em dezembro de 2019 e 

se disseminou por vários países em janeiro de 2020, sendo 

declarada Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) (CUNHA et al, 2020). Essa disseminação mundial 

ocasionou mudanças drásticas de comportamento na 

humanidade, sendo necessária uma reorganização do 

cotidiano das famílias, das empresas, da saúde pública e 

também do processo de ensino-aprendizagem (CASTAMAN; 

RODRIGUES, 2020). 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), mais de um 

bilhão de estudantes foram atingidos com a paralização das 

atividades escolares, e diante dessa transformação forçada da 

vida das pessoas houve a necessidade de mudanças urgentes 

das práticas de ensino e, consequentemente, na reestruturação 
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das instituições (BEZERRA, 2020; CASTAMAN; RODRIGUES 

2020). 

Diante dessa necessidade, o Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) normatizou através da portaria nº 343 de 17 de 

março de 2020, a substituição das aulas presenciais nas 

instituições de ensino do país, por aulas que utilizem os meios 

e as tecnologias de informação e comunicação, enquanto durar 

a pandemia. (BARBOSA; VIEGAS; BATISTA, 2020; DOU, 

2020). 

Assim, os desafios foram postos às instituições e a seus 

gestores, através da implantação do novo modelo de aula 

remota, similarmente às práticas de Ensino a Distância (EaD), 

com a diferença que aquelas são ao vivo e em tempo real. 

Diante disso, está sendo necessário uma adequação ao novo 

modelo de ensino-aprendizagem, surgindo assim a 

necessidade de inclusão do corpo docente, do corpo discente e 

da gestão ao uso de novas tecnologias, promovendo mudanças 

no paradigma educacional (BARBOSA; VIEGAS; BATISTA, 

2020; BEZERRA, 2020). 

Apesar de, no Brasil, já haver cursos com características 

híbridas, essa incorporação de tecnologias remotas trouxe 

características desafiadoras, considerando a necessidade de 

continuidade das aulas, a preservação da qualidade do ensino, 

e interação no ambiente virtual, sempre respeitando os 

princípios da prática pedagógica e fazendo com que os 

momentos de aula sejam dinâmicos (BEZERRA, 2020). 

Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência dos 

discentes no decorrer da disciplina Avaliação em Saúde, 

ofertada pelo PPGEnf da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN) e ministrada, remotamente, no período da 

pandemia do ano de 2020.  
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MÉTODOS 

 

Trata-se de um relato de experiência sobre o curso da 

disciplina Avaliação em Saúde ofertada pelo PPGEnf na 

Atenção à Saúde, Mestrado Acadêmico e Doutorado, da UFRN.  

A disciplina Avaliação em Saúde, é uma disciplina 

optativa ofertada anualmente e aconteceu no período 2020.3, 

assim denominado pela UFRN, entre os dias 16/06/2020 a 

23/07/2020 durante as terças e quintas-feiras. As aulas 

possuíam momentos de atividades síncronos (14:00h às 

15:45h) e assíncronos (15:45 às 17:40h), e foram ministradas 

por meio de sala virtual criada na plataforma online Google 

Teams. Participaram da disciplina 10 alunos, duas professoras 

do PPGEnF e uma professora convidada do Departamento de 

Enfermagem da UFRN. 

Nos momentos síncronos, as atividades eram realizadas 

em conjunto com as professoras mediadoras dos temas e 

alunos que construíam seus conhecimentos por meio de 

discussões temáticas, leituras preparatórias de documentos, 

estudo e análise crítica da produção científica relacionada a 

temática de Webnários, mesa virtual, construção de mural 

colaborativo, enquetes, fórum de discussão, diálogo por chat, 

atividades em grupo e individual. Cada tema trabalhado durante 

o momento síncrono era precedido da leitura de publicações 

científicas, disponibilizado previamente no Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), para leitura e 

anotações de dúvidas.  

Houve também a construção e a apresentação de 

webnários produzidos pelos discentes, os quais foram divididos 

em duplas e ficaram responsáveis por temas diferentes, assim 
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como a seleção dos produtos científicos para leitura prévia 

pelos alunos ouvintes e a estratégia de ensino (plano de aula). 

Alunos ouvintes são aqueles oito discentes que não constituíam 

a dupla responsável pela apresentação.  

Ao final de cada atividade síncrona, realizava-se uma 

avaliação, com questões objetivas e/ou subjetivas, através do 

Google Forms, que foram elaborados tanto pelas docentes 

quanto pelos discentes em suas respectivas apresentações, 

como forma de avaliar o aprendizado obtido em cada aula. 

As atividades assíncronas, foram realizadas pelos 

alunos como momentos de leitura de textos e artigos 

relacionados com tema da disciplina disponíveis no SIGAA e 

anexados ao Google Teams, bem como a elaboração de 

Webnários propostos pela equipe docente. Nessas atividades, 

também foi realizado a construção de um mural colaborativo 

online no Padlet, onde os alunos registravam as suas 

anotações conforme compreenderam sobre o tema da aula 

correspondente.  

A atividade no Padlet também foi construída baseada em 

duas perguntas que os grupos dos webnários elaboravam, 

relacionadas aos conceitos centrais do tema do trabalho, no 

qual se mensurava o nível de compreensão sobre a temática 

trabalhada. Assim pode-se considerar como questões 

disparadoras: O que você entendeu sobre o tema? E, qual a 

aplicação desse tema na sua prática cotidiana? 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os objetivos da disciplina foram: Analisar conceitos e 

mediações com o campo da avaliação e monitoramento em 

saúde, abordar sobre os níveis e objeto da avaliação em saúde, 
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analisar os tipos de avaliação: avaliação normativa e pesquisa 

avaliativa, descrever as avaliações quantitativa e qualitativa em 

saúde, discutir os avanços e desafios da avaliação em saúde. 

Os conteúdos da disciplina foram: a contextualização 

sobre monitoramento e avaliação em saúde; Avaliação em 

saúde: Conceitos e mediações com o campo da avaliação; 

Níveis e objeto da avaliação (níveis: sistemas, 

estabelecimentos, serviços e ações de tecnologias, e objeto: 

políticas, programa e projetos/plano de ação); tipos de 

avaliação: avaliação normativa e pesquisa avaliativa; Avaliação 

quantitativa em saúde; Avaliação qualitativa em saúde; 

Avanços e desafios da avaliação em saúde. 

Na Tabela 1 são apresentados a distribuição dos temas 

das aulas e as respectivas estratégias de ensino utilizadas. 

 

 

Tabela 1: Conteúdo abordado, estratégica de ensino e 
ferramentas utilizadas nos momentos síncrono e assíncrono: 

ENCONTRO SÍNCRONO  
(14:00h / 15:45h) 

ASSÍNCRONO  
(15:45h / 17:40h) 

1º 

Conteúdo: Definição do 
perfil da turma.  
Estratégia de ensino: 
Dinâmicas virtuais. 
Ferramenta utilizada: 
Google Teams e Google 
Forms. 

Conteúdo: Análise adaptada 
de CONTRADIOPOULOS et 
al.,1997: “O que é avaliação?” 
(FIGUEIRÓ, 2006). 
Estratégia de ensino: 
Analisar a aplicabilidade da 
avaliação em saúde pela leitura de 
textos acadêmicos. Ferramenta 
utilizada: SIGAA. 

2º 

Conteúdo: Avaliação em 
saúde e seu monitoramento. 
Estratégia de ensino:  
Estimular os alunos à 
análise crítica através da 

Conteúdo: Capítulo de livro: 
“Avaliação em Saúde 
conceitos e métodos” 
(CONTANDRIOPOULOS et 
al., 1997); 
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leitura de textos 
fornecidos na aula 
anterior.  
Construir um mural 
colaborativo, no Padlet. 
Ferramenta utilizada: 
Google Teams, Padlet e 
Google Forms. 

Capítulo de livro “Avaliação 
em saúde conceitos básicos 
para a prática nas 
instituições” (FIGUEIRÓ, 
FRIAS, NAVARRO, 2010).  
Estratégia de ensino: 
Leitura e discussão dos 
conteúdos.  
Ferramenta utilizada: 
SIGAA e Google Teams. 

3º 

Conteúdo: Avaliação em 
saúde no ensino e em 
serviços. 
Estratégia de ensino: 
Promover o debate sobre 
o tema e construir um 
mural colaborativo no 
Padlet. 
Ferramenta utilizada: 
Google Teams e Google 
Forms. 

Conteúdo: Leitura da 
dissertação “Avaliação do 
grau da implantação do 
Programa Saúde na Escola 
no município de Natal 2017” 
(MEDEIROS, 2017) 
Estratégia de ensino: Ler, 
analisar e aplicar no serviço 
de saúde e gestão e construir 
um mural colaborativo no 
Padlet. 
Ferramenta utilizada: 
SIGAA, Google Teams e 
Padlet. 

4º 

Conteúdo: Análise crítica 
do modelo lógico.  
Estratégia de ensino: 
Promover o debate por 
meio da dinâmica “A bola 
da vez”. 
Ferramenta utilizada: 
Google Teams e Google 
Forms. 

Conteúdo: Artigos científicos 
fornecidos pelo grupo 
responsável pelo webnário. 
Estratégia de ensino: Ler e 
discutir os artigos. 
Construir um mural 
colaborativo, no Padlet, 
sobre Modelo Lógico. 
Ferramenta utilizada: 
SIGAA, Google Teams e 
Padlet. 
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5º 

Conteúdo: Webnário 
pesquisa avaliativa: 
análise estratégica. 
Estratégia de ensino: 
Estimular os alunos na 
análise crítica, através 
jogo online de palavras 
cruzadas, discutir os 
principais elementos da 
pesquisa avaliativa. 
Ferramenta utilizada: 
Google Teams, Prezii, 
Padlet e Google Forms. 

Conteúdo: Artigos e capítulo 
de livro sobre Pesquisa 
Avaliativa: Análise da 
intervenção, fornecidos pelo 
grupo responsável pelo 
Webnário. 
Estratégia de ensino: 
Construir um mural 
colaborativo, no Padlet, 
sobre o conceito de análise 
da estratégica e sua 
aplicabilidade. 
Ferramenta utilizada: 
SIGAA, Google Teams e 
Padlet. 

6º 

Conteúdo: Webinário 
pesquisa avaliativa: 
análise da intervenção.  
Estratégia de ensino: 
Estimular os alunos na 
análise crítica, através de 
jogo online de verdadeiro 
ou falso e discutir os 
principais elementos da 
pesquisa avaliativa. 
Ferramenta utilizada: 
Google Teams, Trello, 
Kahoot, Microsoft Power 
Point e Google Forms. 

Conteúdo: Artigos e capítulo 
de livro sobre Pesquisa 
Avaliativa: Análise da 
produtividade, fornecidos 
pelo grupo responsável pelo 
Webnário. 
Estratégia de ensino: 
Construir um mural 
colaborativo, no Padlet, 
sobre conceito de análise da 
intervenção e sua 
aplicabilidade. 
Ferramenta utilizada: 
SIGAA, Google Teams e 
Padlet. 

7º 

Conteúdo: Webnário 
pesquisa avaliativa: 
análise de produtividade. 
Estratégia de ensino: 
Estimular os alunos na 
análise crítica, através da 
criação de um mural 
online sobre os principais 
elementos da pesquisa 
avaliativa, jogos de 
perguntas e respostas de 
conceitos sobre o tema e 

Conteúdo: Artigos e capítulo 
de livro sobre Pesquisa 
Avaliativa: Análise de efeito, 
fornecidos pelo grupo 
responsável pelo Webnário. 
Estratégia de ensino: 
Construção do mural 
colaborativo, no Padlet, 
sobre conceito de análise da 
produtividade e sua 
aplicabilidade. 
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exposição dialogada 
sobre o tema. 
Ferramenta utilizada: 
Google Teams, Trello, 
Padlet e Google Forms. 

Ferramenta utilizada: 
SIGAA, Google Teams e 
Padlet. 
 

8º 

Conteúdo: Webinário 
pesquisa avaliativa: 
análise de efeito.  
Estratégia de ensino: 
Estimular os alunos na 
análise crítica, através da 
dinâmica “Caça-palavras” 
sobre os principais 
conceitos relacionados ao 
tema e jogo de verdadeiro 
ou falso. 
Ferramenta utilizada: 
Google Teams, Microsoft 
Power Point e Google 
Forms. 

Conteúdo: Artigos e capítulo 
de livro sobre Pesquisa 
Avaliativa: Análise de 
rendimento, fornecidos pelo 
grupo responsável pelo 
webnário. 
Estratégia de ensino: 
Construção do mural 
colaborativo no Padlet, sobre 
o conceito de análise de 
efeito e sua aplicabilidade. 
Ferramenta utilizada: 
SIGAA, Google Teams e 
Padlet. 

9º 

Conteúdo: Webnário 
pesquisa avaliativa: 
análise de rendimento. 
Estratégia de ensino: 
Estimular os alunos na 
análise crítica, através da 
uma dinâmica “Simulação 
de Banca”. 
Ferramenta utilizada: 
Google Teams, Power 
Point, Padlet e Google 
Forms. 

Conteúdo: Artigos e capítulo 
de livro sobre Pesquisa 
Avaliativa: Análise da 
implantação, fornecidos pelo 
grupo responsável pelo 
webnário. 
Estratégia de ensino 
Construção do mural 
colaborativo, no Padlet, 
sobre conceito de análise de 
rendimento e sua 
aplicabilidade.  
Ferramenta utilizada: 
SIGAA, Google Teams e 
Padlet. 

10º 

Conteúdo: Webnário 
pesquisa avaliativa: 
análise de implantação.  
Estratégia de ensino: 
Estimular os alunos na 
análise crítica, através de 

Conteúdo: Implantação e 
aplicação do serviço de 
saúde. 
Estratégia de ensino: 
Promover a reflexão e 
construir um mural no Padlet 
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uma dinâmica de “Mapa 
Mental”. 
Ferramenta utilizada: 
Google Teams, 
Lucidchart e Google 
Forms. 

sobre conceitos e suas 
aplicações.  
Ferramenta utilizada: 
Padlet. 

11º 

Conteúdo: Mesa virtual: 
diferentes abordagens na 
avaliação em saúde. 
Estratégia de ensino: 
Estimulou os alunos a 
participar das discussões 
com expertises na área de 
avaliação em saúde e ao 
final responder enquete 
sobre a mesa virtual. 
Ferramenta utilizada: 
Google Teams, Microsoft 
Power Point, Google 
Forms. 

Conteúdo: Fazer uma 
síntese sobre avaliação 
normativa e pesquisa 
avaliativa.  
Estratégia de ensino: 
Promoveu a reflexão sobre 
avaliação normativa e 
pesquisa avaliativa.  
Ferramenta utilizada: 
SIGAA, 
Padlet. 
 

12º 

Conteúdo: Avanços e 
desafios atuais da avaliação 
em saúde. 
Avaliação da disciplina. 
Enquete sobre avaliação 
da disciplina. 
Estratégia de ensino: 
Utilizou estratégias e 
ferramentas online que 
estimulou a análise crítica 
dos alunos. 
Ferramenta utilizada: 
Google Teams, Google 
Jamboard. 

Conteúdo:  
Consolidação do produto final da 
disciplina. 
Estratégia de ensino: Reler 
os artigos e elaborar uma 
síntese sobre a avaliação 
normativa e pesquisa 
avaliativa. 
Ferramenta utilizada: 
SIGAA. 
 

Fonte: SIGAA. 

 

A metodologia ativa de ensino com práticas de atividades 

em grupo também trouxe a relevância do trabalho em equipe, 

mostrou a importância de conhecer o ponto de vista do outro e 

com ele também aprender. Esse método fez com que fosse 
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criado um movimento de construção do saber, de instigação no 

processo de descoberta e conhecimento da disciplina. 

As metodologias ativas têm sido reconhecidas como 

importantes instrumentos de ensino por favorecerem o princípio 

da autonomia, a capacidade do pensamento crítico e 

reconhecerem o diálogo como indispensável para desvelar a 

realidade. O professor nesse tipo de metodologia estimula o 

pensamento dos alunos, para promover novos conhecimentos 

significativos (DE-CARLI, 2019). 

Os webnários sobre pesquisa avaliativa, elaborados 

pelos grupos de discente, também foram criativos e 

estimularam a participação da turma nas enquetes durante as 

apresentações dos trabalhos. A leitura prévia dos temas nos 

momentos assíncronos, as contribuições dos facilitadores e dos 

alunos ouvintes possibilitaram melhor entendimento do assunto 

abordado na apresentação. 

Ao final de cada webnário, as professoras faziam suas 

contribuições, que foram fundamentais para esclarecer as 

diferenças entre avaliação normativa e pesquisa avaliativa. 

Além disso, também contribuíram para que os alunos 

conseguissem distinguir os elementos centrais necessários 

para cada tipo de avaliação em saúde. 

Ao término dos webnários, os alunos ouvintes também 

realizavam uma avaliação sobre o tema abordado, por meio de 

um formulário criado no Google Forms, onde classificavam o 

conteúdo quanto à sua importância, conforme apresentado no 

Figura 1. 

 

Figura 1 – Avaliação dos alunos quanto à importância do tema 

do webnário. 
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Fonte: Google Forms 2020. 

 

De acordo com o Figura 1, nos webnários 1 e 2 os oito 

alunos ouvintes consideraram o tema como sendo 

extremamente importante. Nos webnários 3 a 5, ao menos 50% 

dos alunos consideraram a temática abordada extremamente 

importante. Pode-se observar que nenhum dos alunos 

consideraram os webnários pouco importantes, podendo ser 

feita uma reflexão quanto à ótima relevância dos temas bem 

como da disciplina para os discentes. 

Os elementos centrais da Avaliação em Saúde foram 

discutidos com a turma com bastante dinamismo e participação 

de todos os envolvidos, alunos e professoras. Ensinos de 

fixação do conhecimento, como por exemplo, construção de um 

mural colaborativo online no Padlet e construção de um mapa 

mental, foram surpreendentes e contribuíram para que os 

discentes compreendessem as contribuições, a aplicabilidade, 

os avanços e os desafios que compõem a avaliação em saúde 

no âmbito da Saúde Pública no Brasil. 

No momento síncrono do 11° encontro, houve uma mesa 

virtual. Foi convidada uma PhD, docente em Avaliação em 

Saúde na Universidade Federal do Pernambuco. Ela fez um 

relato sobre seus trabalhos produzidos e o seu ponto de vista 
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quanto à importância do tema para a melhoria na saúde pública. 

Os alunos prestigiaram o momento realizando perguntas para 

a profissional da área.  

No último encontro, foi realizado uma avaliação da 

disciplina, no Google Forms, pelos discentes. A avaliação 

verificou a adequação da mesma para o ensino remoto 

(adequada totalmente, parcialmente, não contemplado) quanto 

ao tipo de estratégia de ensino/aprendizagem utilizada. Os 

resultados estão na Figura 2.  

Observa-se na Figura 2, que 96% dos alunos 

consideraram a estratégia de ensino/aprendizagem totalmente 

adequada para o ensino remoto, demonstrando a eficácia da 

metodologia para esta aplicação remota. 

Foi avaliado a adequação das atividades assíncronas 

(adequada totalmente, parcialmente, não contemplado) cujos 

resultados estão apresentados nas Figura 3 e indicam que 96% 

 

Figura 2: Avaliação quanto ao tipo de estratégia de 

ensino/aprendizagem. 

 
Fonte: Google Forms 2020. 

 

dos alunos ficaram satisfeitos, mostrando que as atividades 

aplicadas por este método remoto sem a participação direta dos 

docentes pode ser uma boa alternativa.  

96%

4%

Adequada totalmente para o ensino remoto (96%)

Adequada parcialmente para o ensino remoto (4%)

Não contemplado



O ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM MEDIADO POR 
TECNOLOGIA EM TEMPO DE PANDEMIA  

616 
 

 

Figura 3: Avaliação quanto à adequação das atividades 

assíncronas. 

 
Fonte: Google Forms 2020. 

 

A condução das professoras na disciplina foi um ponto 

de destaque, uma vez que todos os discentes consideraram 

totalmente adequada a condução para o ensino remoto. Esse 

resultado vem mostrar que houve uma interação positiva entre 

aluno e professor. Além disso, revela que elas souberam 

conduzir com segurança as atividades nesse novo método de 

ensino, que ainda tem tantas novas técnicas a nos mostrar. 

Souza e Delfino (2020) ressaltam, que para que a 

aprendizagem online funcione, o professor deve ter um bom 

planejamento das atividades em relação ao uso de uma sala de 

aula virtual. Além disso, Carmo et al., (2017) reforçam que o 

professor deve estabelecer relações empáticas, dominar o 

conteúdo da disciplina e atuar de modo que possa desenvolver 

a autonomia crítica dos alunos. 

 

CONCLUSÃO 

 

96%

4%

Adequada totalmente para o ensino remoto (96%)

Adequada parcialmente para o ensino remoto (4%)

Não contemplado
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As estratégias de ensino utilizadas pelas professoras, 

foram dinâmicas e demonstraram a importância da construção 

dos conceitos centrais e do processo de realização da 

Avaliação em Saúde nas políticas, programas e serviços de 

saúde. Apesar da complexidade da disciplina, a metodologia 

utilizada possibilitou aos alunos, ampliar a percepção do senso 

crítico por meio de análises de artigos, leitura de dissertações e 

capítulos de livros sobre o tema. 

O uso do Google Teams possibilitou às docentes 

ministrar a disciplina presencial em ambiente tecnológico, e 

demandou uma postura mediadora das professoras e ativa dos 

alunos, possibilitando novas formas de interação entre os 

envolvidos. 

As docentes mostraram domínio quanto a utilização das 

ferramentas e plataformas disponibilizadas, demostrando as 

possibilidades que tais meios dispõem, para que o conteúdo 

abordado fosse repassado de forma efetiva para os alunos.  

Houve uma boa interação e troca de saberes entre 

alunos-professores, contrapondo a visão de que o meio virtual 

parece ser distante, sendo percebido uma aproximação entre 

os atores envolvidos, possibilitado através da escuta, da criação 

do vínculo e afinidades, pois são imprescindíveis no processo 

de ensino-aprendizagem. 

Novos estudos devem ser realizados nessa temática, a 

fim de possibilitar a aquisição de novas experiências e 

possibilidades de ensino na modalidade remota, adotada 

durante a pandemia, servindo de estímulo a docentes e 

discentes, possibilitando o fortalecimento das estratégias de 

ensino durante esse período e a posteriormente.  
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RESUMO: A pandemia de COVID-19 impactou a educação do 
ensino básico ao superior, trazendo a necessidade de aprimorar 
metodologias de ensino utilizando a tecnologia aliada a 
criatividade. O presente trabalho teve por objetivo relatar a 
experiência do Projeto de Extensão intitulado “Histológico: A 
histologia como estratégia de interação entre o ensino básico e 
a universidade". Esse projeto de extensão é ofertado pela 
Universidade Federal da Paraíba e no ano de 2020 teve 
participação dos acadêmicos dos cursos de Biomedicina, 
Enfermagem, Farmácia e Medicina. As aulas on-line foram 
realizadas pelo aplicativo Google Meet aos alunos do 8° e 9° 
ano de duas escolas públicas e uma escola privada, localizadas 
em João Pessoa-PB e Crato-CE. A sequência metodológica 
consistiu em: Pré-teste, aula interativa, visualização de 
microfotografias de tecidos, Pós-teste e dinâmica. O projeto 
demonstrou aumento do índice de acertos do Pós-teste em 
relação ao Pré-teste, aumento do número de participantes a 
cada nova aula, criação do perfil @histologicoufpb no instagram 
aumentando o engajamento dos alunos, proporcionou o contato 

mailto:gicianecvieira@ccs.ufpb.br
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dos graduandos extensionistas com a comunidade, 
aprimorando de suas habilidades e competências. Portanto, o 
Histológico mostrou promissor no ensino remoto por conseguir 
alcançar seu público-alvo, colaborando assim com a educação 
brasileira durante a pandemia, almejando melhorar sempre 
seus meios e técnicas de ensino para repassar conhecimentos 
acerca da Histologia de forma dinâmica e atrativa. 
Palavras-chave: Conhecimento. Ensino Remoto. Ferramentas. 
Histologia. Metodologias. 
 

INTRODUÇÃO  

 

A pandemia de COVID-19 atingiu e produziu mudanças 

em várias esferas da sociedade. Uma das áreas afetadas foi a 

educação, ocasionando grandes desafios para realização do 

Ensino Remoto. Nesse período, a tecnologia e a internet 

passaram a ser instrumentos primordiais de aprendizado, e o 

desafio maior foi fazer essa adaptação, mantendo o interesse e 

a atenção do público-alvo nos assuntos abordados, do mesmo 

modo que era feito no formato presencial (DIAS; PINTO, 2020). 

Dessa forma, houve a necessidade de reinventar possibilidades 

e solidificar a tecnologia aliada a criatividade.  

O Sistema Educacional Brasileiro é regulado pela Lei n° 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996) que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) 

onde a educação é compreendida como processo de formação 

humana e não se limita à instrução ou a transmissão de 

conhecimento, mas a um conjunto de ações que objetiva o 

desenvolvimento do indivíduo para a sociedade, sendo ele 

social, econômico e cultural. Essa lei divide a educação em dois 

níveis: a educação básica e o ensino superior. A educação 

básica engloba, a Educação Infantil que abrange o público de 0 



PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO HISTOLÓGICO 
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

623 
 

a 5 anos, sob a competência dos municípios, o Ensino 

Fundamental do 1° ao 9° ano, sob responsabilidade dos 

municípios e o Ensino Médio, do 1° ao 3° ano, obrigação dos 

Estados. 

 

No Ensino Básico (fundamental e médio), os 

conhecimentos primordiais da disciplina Histologia começam a 

ser oferecidos no 8° ano do ensino fundamental II. Nas 

Diretrizes Curriculares, o estudo da Histologia participa como 

conteúdo específico no eixo estruturante dos sistemas 

biológicos, integrando à fisiologia humana através do senso 

comum, partindo do conhecimento da estrutura e 

funcionamento dos tecidos até atingir as dúvidas e curiosidades 

anatômicas e fisiológicas vindas do cotidiano dos alunos 

(BRASIL, 1998).   

A disciplina Histologia (do grego hystos = tecido + logos 

= estudo) é a parte das ciências morfológicas que estuda as 

células e os tecidos do corpo, como essas estruturas se 

organizam para formar os órgãos, bem como suas interações 

morfofuncionais e sistêmicas. Em razão das pequenas 

dimensões das células, seu estudo é realizado com auxílio de 

microscópios para ter uma imagem mais detalhada 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2017). De tal maneira que, a 

Histologia é importante não apenas para os acadêmicos da 

universidade, mas seu estudo pode ajudar os alunos do ensino 

fundamental II e médio a entenderem melhor como funciona o 

corpo humano e como os aspectos celulares, fisiológicos, 

bioquímicos, genéticos e anatômicos estão interligados. 

Diante disso, foi criado em 2007, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), cujo objetivo é 

medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas 
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para a melhoria do ensino, tendo seus dados atualizados a cada 

dois anos, como forma de estimular os investimentos nos níveis 

específicos da educação básica (INEP, 2007). Dessa maneira, 

é possível realizar um melhor planejamento de acordo com a 

necessidade de cada município/estado, ao mostrar os déficits 

que precisam ser regulados. Uma educação de qualidade é 

imprescindível para o desenvolvimento de uma sociedade, 

entretanto, os desafios para efetivar uma boa educação estão 

inseridos na luta pela democratização das oportunidades, 

transitando pelo direito à aprendizagem e a garantia de 

permanência escolar.   

Além disso, a universidade tem responsabilidade nestas 

questões e precisa interagir mais com a sociedade, 

desmistificando a ciência e levando conteúdos que despertem 

o interesse para o estudo científico, mitigando o estigma 

negativo criado pela população em relação à mesma. No âmbito 

pedagógico, esse tipo de vivência chega a contribuir para o 

desenvolvimento cognitivo e social, com uma perspectiva de 

interação social, priorizando a cultura e as atividades que são 

mediadas pelos professores. Outro benefício, é que o aluno 

extensionista irá estudar além do conteúdo exposto em sala de 

aula e realizar reflexões sobre sua realidade vivenciada, além 

de aprender e aprimorar a comunicação, desenvolvendo 

diferentes habilidades durante o seu crescimento pessoal 

(ARAÚJO, 2017). 

Nesse sentido, em 2018 foi criado o projeto de extensão 

“Histológico: A histologia como estratégia de interação entre o 

ensino básico e a universidade”, com o objetivo principal de 

oferecer uma vivência universitária aos alunos do ensino 

fundamental II e médio, através de atividades teóricas e práticas 

de Histologia tornando a universidade mais acessível aos 
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estudantes da rede pública e privada de ensino de João 

Pessoa. Dessa forma, despertando um novo olhar para o 

ambiente universitário, apresentando aos alunos mais uma 

possibilidade do que podem seguir em suas vidas acadêmicas, 

após a conclusão do ensino médio. 

Portanto, esse trabalho teve por objetivo geral relatar a 

experiência vivida pelos componentes do projeto de extensão 

no processo de adaptação a pandemia de COVID-19 para 

continuar ativo, oferecendo aulas interativas e dinâmicas no 

ensino remoto.  

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA OU DA AÇÃO 

 

O trabalho trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato 

de experiência adquirida durante as atividades on-line do 

projeto de extensão intitulado “Histológico: A histologia como 

estratégia de interação entre o ensino básico e a universidade” 

no ano de 2020. 

O uso de metodologias tem possibilitado ao aluno um 

jeito diferente de pensar. O principal objetivo desse modelo de 

ensino é incentivá-los para que aprendam de forma autônoma 

e participativa, além do desenvolvimento de habilidades, como 

pensamento crítico, boa comunicação, colaboração, resolução 

de problemas e criatividade. A proposta é que o estudante 

esteja no centro do processo de aprendizagem, participando 

ativamente e sendo responsável pela construção de seu próprio 

conhecimento (LIMA, 2016). 

As metodologias ativas associadas a tecnologia 

representam uma forma diferenciada de desenvolver o 

aprender. Dessa forma, propicia a autonomia do educando, 

despertando a curiosidade, estimulando tomadas de decisões 
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advindas de atividades essenciais da prática social e no 

contexto do estudante (BORGES; ALENCAR, 2014).  

A ludicidade favorece o desenvolvimento cognitivo, 

social, físico, afetivo e motor do indivíduo, tornando o processo 

ensino-aprendizagem mais atrativo e eficaz. Sendo assim, 

associar atividades lúdicas como ferramentas dentro da sala de 

aula auxilia na construção de conhecimento dos alunos sobre 

as temáticas trabalhadas, por estimular o processo cognitivo 

das crianças no tocante à memória, atenção, percepção e 

descobertas do mundo ao seu redor é de fundamental 

importância (LUCENA, 2016).  

Com base nestes conceitos, as atividades do projeto 

iniciaram no dia 22 de abril de 2020 com reuniões semanais dos 

integrantes da extensão. A equipe formada por 05 discentes 

dos cursos de graduação em Biomedicina, Enfermagem, 

Farmácia e Medicina, 01 professora colaboradora e 01 

professora coordenadora, ambas do Departamento de 

Morfologia (DMorf) do Centro de Ciências da Saúde (CCS), da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) realizavam as 

reuniões para planejar as atividades que seriam desenvolvidas, 

prover aos estudantes ferramentas teóricas e metodológicas 

que pudessem ser utilizadas para facilitar o trabalho, além de 

articular soluções para os problemas e dificuldades que 

surgiam. Nessas reuniões, foram escolhidos os temas que 

seriam abordados nas aulas, dinâmicas a serem utilizadas, 

elaboração de Pré e Pós-testes e formas possíveis de 

apresentação. A organização, a preparação e a condução 

foram imprescindíveis para realização do projeto educacional, 

enriquecimento das aulas e resultados positivos alcançados no 

final deste trabalho.  
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Os encontros on-line com as turmas das escolas 

participantes do projeto, ocorreram semanalmente de setembro 

a novembro de 2020, por meio do aplicativo Google Meet, com 

a participação de 3 escolas, sendo duas no município de João 

Pessoa, a escola que denominamos A (Figura 1), a escola B 

(Figura 2 ) e outra em Crato no Ceará, a escola C (Figura 3). 

 

Figura 1. Aula on-line com os alunos do 8° ano da Escola A.

 
Fonte: Próprio autor (2020) 
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Figura 2. Aula on-line com os alunos do 8° ano da Escola B. 

   
Fonte: Próprio autor (2020) 

Figura 3: Aula on-line com os alunos do 9° ano da Escola C. 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 
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O público-alvo do projeto envolveu adolescentes de 

idade entre 12 a 16 anos de escolas públicas e privadas do 8° 

e 9° ano do ensino fundamental II. Inicialmente, foi feito um 

contato com os professores buscando analisar o perfil dos 

estudantes para adequar as aulas de acordo com as 

necessidades de aprendizagem. Diante disso, foi necessário o 

uso da tecnologia e da criatividade para criar estratégias que 

possibilitaram a execução do projeto e atendessem a turma de 

forma mais eficiente.  

A utilização de dinâmica nas atividades desperta 

interesse pelos assuntos ministrados e fideliza o aluno, uma vez 

que conquista a confiança (BORGES; ALENCAR, 2014). Isso 

foi observado no projeto ao facilitar a indicação por parte dos 

alunos participantes para os amigos de sala. De tal modo que, 

as novas metodologias puderam proporcionar melhor 

engajamento do público-alvo de forma promissora, tornando 

assim, o extensionista mediador do conhecimento e não apenas 

um emissor de conteúdo. 

As atividades compreenderam a preparação de cinco 

aulas de assuntos atuais e de extrema importância na 

sociedade (Introdução à Histologia, Sistema Respiratório e a 

COVID-19, Queimaduras, Drogas e o Sistema Nervoso e A 

Histologia do Sistema Digestório e Urinário) buscando 

promover momentos esclarecedores e orientações acerca da 

temática, bem como, dinâmicas para uma melhor interação, 

participação e fixação do conteúdo, dando espaços para os 

alunos tirarem suas dúvidas e fazerem seus questionamentos. 

Em cada encontro on-line do grupo, as aulas síncronas, 

duravam em média 100 minutos, divididas em cinco momentos 

descritos abaixo: 
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1° etapa: aplicação do Pré-teste. Estes questionários 

(Figura 4) tinham por objetivo ter um conhecimento prévio do 

aprendizado escolar do participante e avaliar seu conhecimento 

adquirido sobre o assunto ministrado em cada aula. Para isso, 

foi utilizada a ferramenta Google Forms. 

 

Figura 4. Pré-teste aplicado antes da aula. 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

2° etapa: aulas expositivas e dialogadas (Figura 5), 

apresentando as temáticas de forma a relacionar com o 

cotidiano e realidade dos estudantes. Nesse momento foi 

utilizado o programa para criação/edição e apresentações 

gráficas Microsoft PowerPoint. 
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Figura 5. Uma parte da aula sobre COVID-19. 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

3° etapa: identificação de microfotografias dos tecidos 

abordados em aula (Figura 6), no programa Microsoft 

PowerPoint, para que seja consolidado o conteúdo prático na 

visualização das lâminas histológicas pelos alunos. 

 

Figura 6. Sequência de fotos das microfotografias de tecidos. 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

4° etapa: aplicação do Pós-teste para avaliação da 

aprendizagem do assunto abordado. Após as apresentações foi 

aplicado novo questionário (Figura 7) com as mesmas 

perguntas para avaliar o conhecimento adquirido após a 
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intervenção do projeto e comparar com os conhecimentos 

existentes anteriormente. 

 

Figura 7. Pós-teste aplicado após a aula. 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

5° etapa: aplicação de dinâmicas (Figura 8). Estas ações 

foram realizadas através da elaboração de cartazes digitais, 

música, vídeos, jogos educativos, dinâmicas de grupo e 

multimídias. 

 

Figura 8. Aplicação da dinâmica (música) da aula sobre 

COVID-19          

 Fonte: Próprio Autor (2020) 
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REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA  

 

A educação é um meio para que a sociedade possa se 

transformar, sendo esta um ato de amor e de coragem que se 

fundamenta na discussão, pois há uma relação interativa entre 

as pessoas (FREIRE, 1983). Além disso, educação e 

humanização são vistas como termos inseparáveis, uma vez 

que educar, em síntese, objetiva formar e “transformar” seres 

humanos, decorrente da sua incompletude. Assim, deve ser 

trabalhada intencionalmente para humanizar o mundo por meio 

de uma formação cultural. Também é válido destacar a 

correlação da educação e do conhecimento, porquanto numa 

situação de conhecimentos se constitui a prática educativa. De 

tal forma que o conhecimento é um processo que transforma 

tanto aquilo que se conhece como também aquele que conhece 

(ECCO; NOGARO, 2015). 

Os encontros ocorriam seguindo uma sequência 

previamente planejada. No primeiro encontro, através da 

plataforma Google Meet, durante o acolhimento aos alunos das 

escolas, ocorreu inicialmente a apresentação dos envolvidos 

com o objetivo de estimular a criação de vínculo, o que ajudou 

os alunos a interagirem de maneira agradável, facilitando o 

desenvolvimento da atividade, uma vez que, isso proporcionou 

a criação de laços de amizade com os extensionistas e 

professores. Essa comunicação precisava ser desenvolvida de 

forma harmoniosa e humanizada, para que posteriormente as 

ações fossem bem-sucedidas (FERREIRA et al., 2018).  

Estes encontros favoreceram o desenvolvimento de 

habilidades comunicativas, aprimorando a linguagem e 

diminuindo a timidez, além de estimular a ação para mudanças 

dos alunos (BRASIL, 2017). O público-alvo participava 
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ativamente de todos os momentos propostos, expondo suas 

dúvidas e agregando informações ao conhecimento 

compartilhado. 

Em cada encontro, inicialmente uma sala foi aberta na 

plataforma Google Meet, o link da sala foi enviado para 

professora responsável pela escola, posteriormente os alunos 

adentraram a sala virtual. Após isso, foi enviado no chat um link 

da plataforma Google Forms para a realização do Pré-teste, 

com o intuito de entender o nível de conhecimento que os 

alunos possuíam antes da ministração da aula. 

Em seguida, a aula foi ministrada, sempre de forma 

interativa, como meio de proporcionar um ensino mais rico e 

dinâmico, além da utilização de associações para que a 

compreensão do assunto fosse facilitada. Esteve presente nos 

slides figuras e gifs relacionados ao tema que estava sendo 

abordado no intuito de prender a atenção dos alunos. 

Após a aula ministrada, o link do Pós-teste foi 

disponibilizado no chat com a mesma série de perguntas do 

Pré-teste, para avaliar a efetividade da aula apresentada e 

também averiguar o nível de retenção dos conteúdos pelos 

alunos participantes. 

O próximo momento foi compartilhado na sala do Google 

Meet, uma aula preparada no PowerPoint apenas com lâminas 

histológicas referentes a prática do assunto abordado. Esse 

momento substituiu a visita dos alunos ao laboratório de 

Histologia nos anos anteriores. Infelizmente, devido à pandemia 

de COVID-19, a parte prática ficou impossibilitada de ser 

realizada nos laboratórios, sendo este um dos momentos que 

despertava maior interesse nos alunos acerca da Histologia e 

do contato presencial com o microscópio. Esse foi um dos 

maiores desafios, o qual teve de ser readaptado para 
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proporcionar uma ideia da vivência em um laboratório de forma 

mais didática possível nesse “novo normal”.  

Para isso, estratégias foram buscadas como meio de 

simular a prática laboratorial, onde os alunos teriam a 

oportunidade de visualizar as lâminas histológicas dos tecidos 

estudados ao final de cada aula. Então, utilizando 

microfotografias, foram realizadas perguntas sobre o que eles 

tinham visto durante a aula que participaram e tirando suas 

dúvidas. Nesse momento, a curiosidade deles foi notória, 

provavelmente devido às cores presentes nas lâminas, efeito 

consequente dos corantes, sendo os mais utilizados 

Hematoxilina e Eosina, usados para ver as estruturas 

detalhadas dos tecidos e das células. Dessa forma, os alunos 

foram estimulados à participação correlacionando 

indiretamente com imagens do cotidiano, proporcionando uma 

fixação ainda maior do conteúdo abordado na aula. 

Por último, ocorria a dinâmica relacionada ao assunto 

ministrado, momento de entretenimento e interação. Além da 

aula expositiva ser bem didática, nesta ocasião foi possível 

certificar a consolidação do aprendizado. Para isso, foi utilizado 

muitos métodos, cada aula tinha uma dinâmica, na qual foram 

usados diferentes tipos de plataformas: Quizizz, Kahoot, Canva, 

TikTok e também vídeos, jogos on-line e até mesmo paródias. 

Vale salientar, que o uso de metodologias ativas usando 

as redes sociais que mais estão em alta no momento, vem 

possibilitando o aprendizado mais rápido e eficiente de alunos, 

ao trazer o conteúdo de forma leve, didática e prática. Isso está 

bem refletido nos parâmetros de engajamento do nosso 

instagram @histologicoufpb. Dessa forma, o estudante se torna 

o centro do processo da construção de seu conhecimento, pois 

além da dinamicidade da aula, foram estimulados a buscarem 
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mais conteúdo relacionado, principalmente no Instagram, 

usado para tirar dúvidas e postar atualidades, exemplos e 

curiosidades, demonstrando que a Histologia se encontra em 

muitos detalhes do nosso dia a dia, além de mantê-los 

atualizados sobre o próprio projeto de extensão. 

A atividade de extensão universitária é uma ferramenta 

de democratização que contribui tanto para o conhecimento 

acadêmico quanto para o aperfeiçoamento do conhecimento 

popular, visando intervir na realidade de determinada 

comunidade. Sendo assim, a extensão torna-se um agente de 

transformação para sua equipe e a sociedade (ARAÚJO, 2017). 

O projeto em questão foi um instrumento de contribuição 

para a formação e enriquecimento da área acadêmica, uma vez 

que possibilitou aos extensionistas aprimorarem seus 

conhecimentos, habilidades e competências para elaboração 

de aulas de qualidade e dinâmicas, gerando assim estudo, 

pesquisa e crescimento profissional. Com essa nova 

adaptação, alteramos a metodologia do projeto, tornando-o um 

marco na vida de seus idealizadores e seu público-alvo. Um dos 

grandes avanços dados, foi aumentar o nosso espectro de 

escolas contempladas, não se restringindo apenas às escolas 

do município de João Pessoa- PB, como também a do 

município de Crato-CE que também foi contemplada, devido à 

possibilidade concedida pelo ensino remoto.  

A eficiência do projeto foi avaliada com base no aumento 

de acertos do Pós-teste em relação ao Pré-teste, além das 

interações com o público-alvo, por meio da plataforma 

Instagram, que facilita o contato diário com os alunos. 

Além disso, o engajamento na rede social do projeto foi 

surpreendente, é possível afirmar que a maneira como o 

conteúdo foi ministrado, a partir das técnicas de metodologias 
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ativas, contribuiu para o aprendizado dos alunos, e despertou o 

interesse pelos temas abordados. 

Percebendo a importância em atuar no contexto das 

ações educativas, é notória a importância da extensão 

universitária, visto que, é uma estratégia de cuidado que 

proporciona a relação entre o conhecimento científico, a 

interdisciplinaridade da vivência acadêmica, a qual, fomenta a 

produção de novos saberes atrelados a prática técnica, 

científica e o saber popular, estimulando com isso o vínculo 

interpessoal, a habilidade funcional, cognitiva e emocional dos 

adolescentes, além de incitar a sua independência e autonomia 

diante da sua realidade (MIRANDA; NOGUEIRA, 2012). 

A construção extensionista não está limitada aos pares e 

tem papel primordial no desenvolvimento do discente e na 

intervenção da realidade do aluno participante, uma vez que 

abrange uma grande diversidade de públicos externos com os 

quais é preciso estabelecer uma interlocução para identificar 

problemas, informar, capacitar e propor soluções, nisso 

consiste as reuniões semanais (Figura 9). É nesse princípio que 

o presente projeto se fundamenta, no qual é necessário a 

dedicação na articulação tanto com os professores quanto com 

os alunos, coordenadores, diretores e a comunidade escolar 

como um todo, que também são integrantes do cenário prático. 

Dessa forma, a comunidade escolar atua como agente 

multiplicador social, proporcionando um diferencial no 

aprendizado. 

 

  



PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO HISTOLÓGICO 
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

638 
 

Figura 9. Reunião semanal para planejamento.  

 
Fonte: Próprio autor (2020)  

CONCLUSÕES 

 

Dessa forma, ao longo do período de atividades 

realizadas durante o ano de 2020, o projeto “Histológico: A 

histologia como estratégia de interação entre o ensino básico e 

a universidade” foi de grande valia tanto para o público-alvo, 

alunos do 8° e 9° ano do ensino fundamental II, quanto para os 

graduandos integrantes da extensão. 

Diante do exposto, das vivências descritas e tendo em 

vista as variadas concepções e maneiras de efetivar a 

estratégia desse aprendizado da disciplina Histologia, 

exclusivamente neste período de pandemia, observou-se o 

impacto positivo gerado não apenas nos usuários que foram 

público-alvo das atividades, mas, sobretudo, na realidade deles, 

visto seus relatos durante o final da própria aula. O modo de 

pensar, o preconceito sobre a própria universidade ou algo 

antes não conhecido, a esfera do oculto por um momento foi 

desligada, dando vez a um mundo de possibilidades e de 

sonhos futuros.  
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RESUMO: As Diretrizes Curriculares Nacionais desde o ano de 
2002 norteiam os currículos de graduação para que formem um 
egresso com o perfil ideal para atuação integral no Sistema 
Único de Saúde (SUS). A concepção e construção curricular 
envolve diversos desafios que necessitam ser observados. O 
presente estudo possui o objetivo de identificar os desafios na 
construção de um currículo integrado no curso de Odontologia. 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com busca nas 
bases de dados SciELO, PubMed e LILACS. Foi realizada uma 
pré-seleção com a busca através da combinação de três 
palavras-chave com base nos Descritores em Ciências da 
Saúde (DeCS). Critérios de inclusão: manuscrito publicado 
após a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o curso de Odontologia de 2002 e que aborde o eixo 
temático dos desafios na construção dos currículos integrados 
nas Instituições de Ensino Superior.  Critérios de exclusão: 
artigos de revisões de literatura, dissertações e teses de 
mestrado/doutorado. Nove artigos totalizaram a amostra final 
de manuscritos do estudo. Observou-se que os principais 
desafios no processo de construção são a necessidade de 
coletividade, presença da fragmentação curricular e dificuldade 
na integração ensino-serviço. Concluiu-se que a identificação 
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dos desafios na litetaruta científica convergiu com as 
informações extraídas acerca da coletividade no processo de 
construção curricular, integração entre o ciclo básico e o 
profissionalizante e integração ensino-serviço. 
Palavras-chave: Currículo. Odontologia. Educação em 

Odontologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso 

de Odontologia, implementadas em 2002, orientam o 

planejamento curricular nas Instituições de Ensino Superior 

(IES) para que a formação seja com vistas para atuação no 

Sistema Único de Saúde (SUS). O perfil dos egressos 

preconizado pelas DCN diz respeito a formação voltada para o 

profissional generalista, humanista, crítico e reflexivo, com 

capacidade de atuação em todos os níveis de atenção, 

respeitando o rigor técnico e científico. Assim como deve estar 

capacitado para exercer atividades relacionadas à saúde bucal 

da população no que tange sua realidade social, cultural e 

econômica (BRASIL, 2002). 

Segundo Noro (2019), as diretrizes reformularam o 

método como as faculdades de Odontologia construíram os 

respectivos currículos desafiando os atores presentes nessa 

construção como os gestores, corpo docente e discente. A 

viabilização da proposta curricular dada pelas DCN configura-

se como um dos maiores desafios atuais que possui relação 

direta com a necessidade da construção coletiva, trazendo o 

aluno como centro do processo ensino-aprendizagem e o 

professor como facilitador. 
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Sob essa perspectiva, o currículo diz respeito ao 

percurso que o estudante vivenciará durante seu período de 

formação profissional em uma IES, o qual possibilita ao aluno 

desenvolver competências e habilidades inerentes a formação 

profissional em Odontologia preconizadas pelas DCN, assim 

como proporcionando a criação de senso crítico (DE OLIVEIRA 

et al., 2019). A lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação 

(9394/96) atribui às IES o papel da construção curricular dentro 

de sua autonomia. Além disso, a criação do SUS direcionou o 

desenvolvimento da educação superior para formação em 

recursos humanos na saúde, tal direcionamento ocorreu com a 

finalidade de atuação no SUS (BRASIL, 1990). 

A construção de um currículo integrado, segundo Júnior 

et al (2019), requer discussões aprofundadas e embasadas em 

função de sua complexidade, é essencial a presença de 

gestores, alunos e professores. Faz-se necessário a realização 

de diversos cronogramas, os quais contemplem o coletivo 

responsável pela concepção e construção curricular, sendo 

uma das etapas mais desafiadoras, requerendo tempo maior a 

fim de reflexões críticas a cerca dessa construção.  

O currículo integrado, segundo as DCN, deve contemplar 

competências e habilidades necessárias a serem 

desenvolvidas para realidade profissional, como atenção à 

saúde e liderança, assim como a presença de conteúdos 

essenciais para formação acadêmica, tais como ciências 

biológicas e da saúde. O artigo 13º das DCN dispõe sobre a 

estrutura do curso, e reforça a necessidade de que as decisões 

a respeito do currículo devem ser tomadas coletivamente, 

sendo necessário a participação ativa de coordenadores, 

professores, alunos e comunidade, aproximando 

conhecimentos básicos à sua aplicação clínica e utilizando 
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metodologias ativas no processo ensino/aprendizagem, 

permitindo a integração entre conhecimentos (BRASIL, 2002). 

Em um estudo comparativo entre dois currículos 

realizado por de Oliveira et al (2019), observou-se que ambos 

currículos possuem carga horária mínima de 4000 horas para 

graduação em odontologia, contudo não apresentaram 

integralização entre o ciclo básico e profissionalizante, com 

carga horária mínima voltada para atividades práticas, 

explicitando o perfil focado no conteúdo teórico em detrimento 

às práticas preconizadas pelas DCN. Foi possível analisar que 

o contato do aluno com ambientes clínicos ocorre em períodos 

avançados. Dessa forma, o desenvolvimento das competências 

e habilidades como liderança e educação permanente, 

recomendadas pelas DCN, acontecem de forma tardia em 

virtude da limitação gerada pelas presença das clínicas nos 

períodos avançados da graduação, acarretando em carência de 

desenvolvimento das competências e habilidades nos períodos 

iniciais.  

Sob a ótica de perfil profissional, o egresso deve estar 

capacitado para resolução de adversidades relacionadas a 

saúde bucal da população, tais como prevenção e promoção de 

saúde. Esta característica se expressa como uma competência 

dentro das DCN, a atenção à saúde e tomada de decisão, as 

quais são alcançadas através da integração ensino-serviço-

comunidade. O fortalecimento da integração intersetorial e 

multiprofissional fortalecerá a formação do aluno para atuar nos 

diversos níveis de atenção à saúde, trazendo benefícios para o 

serviço e para população, além da capacitação do corpo 

docente (MENDES et al., 2020). 

Sabe-se que a construção curricular é complexa, sendo 

necessária a compreensão dos desafios, que serão 
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identificados no presente estudo, a fim de viabilizá-lo. Os 

achados referentes a essa revisão de literatura se constituem 

como um diagnóstico o qual pode servir de base para reflexões 

de coordenadores, gestores, docentes e discentes acerca dos 

desafios na construção curricular nos cursos de Odontologia 

(LAGEL et al., 2017).  

O presente estudo possui o objetivo de identificar os 

desafios tratados na literatura científica na construção de um 

currículo integrado no curso de Odontologia.  

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a partir 

da busca nas bases de dados SciELO (Scientific Eletronic 

Library Online), PubMed (National Library of Medicine) e 

LILACS (Latin American and Caribbean Center on Health 

Sciences Information) utilizando a combinação de três palavras-

chave com base nos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): currículo (“curricula” como descritor inglês alternativo), 

Odontologia e educação em Odontologia, utilizando os 

operadores boleano  AND e OR, limitando a pesquisa ao 

período do ano de 2002 à 2020 (Figura 1) 

Foram pré-selecionados 15 artigos que tiveram com 

critérios de inclusão sua publicação após a implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Odontologia, 

assim como abordar os desafios na construção dos currículos 

integrados nas Instituições de Ensino Superior. E como critérios 

de exclusão, os artigos de revisões de literatura, dissertações e 

teses de mestrado/doutorado.  
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Figura 1. Fluxograma de busca e seleção dos artigos. 

 
 

Para obtenção dos dados, os artigos foram lidos na 

íntegra e extraído as informações pertinentes dos estudos 

selecionados acerca da coletividade no processo de construção 

curricular, integração entre o ciclo básico e o profissionalizante 

e integração ensino-serviço. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através das buscas nas bases de dados, foram pré-

selecionados 15 artigos e, após a leitura e aplicação dos 

critérios de exclusão,  nove artigos passaram a compor a 

amostra final (Quadro 1). 

 
Quadro 1. Quadro de caracterização dos artigos que 
compuseram a amostra final. 

N° Título Autor/ Ano/ 
Revista 

Metodologia  Amostra 

01 Avaliação de 

matrizes 

curriculares 

frente às DCN 

para os cursos 

de 

Odontologia. 

DE OLIVEIRA, L. 
M. L. et al. 
 
2019 
 
Revista da 
ABENO 

Estudo descritivo, 
abordagem 
qualitativa e 
exploratória com 
análise documental. 

Duas 
matrizes 
curriculares. 

02  Os caminhos 
da 
reformulação 
do Projeto 
Pedagógico da 
Faculdade de 
Odontologia da 
Universidade 
Federal do 
Amazonas. 

JÚNIOR, E. C. S. 
et al. 
 
2019 
 
Revista da 
ABENO 

Relato de 
experiência. 

Não há 
amostra. 

03 Procedimentos 
de ensino 
utilizados no 
curso de 
Odontologia de 
uma 
universidade 

TOLEDO, N. A. D.; 
CARVALHO, R. B. 
 
2019 
 
Revista da 
ABENO 

Estudo documental, 
exploratório, 
descritivo e de 
natureza 
quantitativa. 

Projeto 

político 

pedagógico 

do curso e 11 

docentes. 
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pública. 

04 Como 
estruturar um 
currículo 
integrado num 
curso de 
Odontologia? 

NORO, L. 
 
2019 
 
Revista Ciência 
Plural 

Estudo documental, 
exploratório de 
natureza qualitativa. 

Não há 
amostra. 

05 Ensino e 
Aprendizagem 
em 
Odontologia: 
Análise de 
Sujeitos e 
Práticas 

LAGEL, R. H. et al. 
 
2017 
 
Revista Brasileira 
de Educação 
Médica 

Estudo descritivo, 
exploratório de 
natureza 
qualiquantitativa. 

8 gestores, 
28 docentes 
e 62 alunos 
do curso de 
Odontologia 
da 
Universidade 
Federal do 
Fluminense 

06 Mudanças 
curriculares na 
educação 
superior em 
Odontologia: 
inovações, 
resistências e 
avanços 
conquistados 

DE SOUZA 
LAMERS, J. M. et 
al. 
 
2016 
 
Revista da 
ABENO 

Estudo de caso de 
natureza 
predominante 
qualitativa com 
aplicação de 
questionário. 

59 
professores, 
7 técnicos 
administrativ
os e 3 
gestores do 
curso de 
Odontologia 
da 
Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Sul 

07 Competências 
gerais e 
habilidades  
específicas: a 
realidade do 
ciclo básico 

SETTE-DE-

SOUZA, P. H. et 

al. 

 

2015 

 
Revista da 
ABENO 

Estudo descritivo, 
exploratório de 
natureza qualitativa. 

Componente
s curriculares 
do 1º ao 4º 
do curso de 
Odontologia 
da UFRN. 
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08 Implantação 
das Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais nos 
cursos de 
Odontologia: 
opinião de 
formandos de 
uma 
universidade 
pública 

BARBOSA, F. T. 

L. et al. 

 

2016 

 
Revista da 
ABENO 

Estudo transversal 
quanti-qualitativo 
com aplicação de 
questionário 

158 
concluintes 
do curso de 
Odontologia 
da 
Faculdade 
de 
Odontologa 
da UFG. 

09 O professor 
(ainda) no 
centro do 
processo  
ensino-
aprendizagem 
em 
Odontologia 

NORO, L. R. A. et 

al. 

 

2015 

 
Revista da 
ABENO 

Estudo de natureza 
qualitativa, 
utilizando a técnica 
de grupo focal para 
a coleta de dados. 

Estudantes 
regularmente 
matricula-
dos nos 
períodos 
iniciais 
(ingressante
s) e finais 
(concluintes) 
do curso de 
Odontologia 
da UFRN 

 

Os achados nessa revisão de literatura apontam que os  

três principais desafios para construção de um currículo 

integrado em odontologia são: a necessidade de coletividade 

na construção curricular, centrado no aluno como sujeito do 

aprendizado e o professor como facilitador, fragmentação 

curricular e dificuldade na integração ensino-serviço.  

Outros desafios encontrados dizem respeito a carga 

horária focada em componentes curriculares técnicos e o déficit 

na integração dos saberes associada a realidade, abrangendo 

uma realidade maior daquela observada na integração ensino-

serviço, a qual compreende a relação do ensino associado ao 

SUS. (Quadro 2). 
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Quadro 2. Resultados obtidos dos artigos utilizados como 
amostra. 

Autor/ Ano/ Revista  Resultados Obtidos (desafios no 

processo de construção curricular) 

 

DE OLIVEIRA, L. M. L. et al. 

 

2019 

 

Revista da ABENO. 

 

“(...)desafio imposto às IES para a 

construção coletiva de projetos que 

devem nortear a educação, importância 

da coletividade”; “Necessidade do 

conhecimento ser adquirido de forma 

atrelada à realidade social(...)” 

JÚNIOR, E. C. S. et al. 

 

2019 

 

Revista da ABENO. 

 

“(...)superação das técnicas 

pedagógicas centradas na figura do 

professor; inexistência de articulação 

entre as diversas áreas ou disciplinas; 

modelo de clínica odontológica 

fragmentada; concepções 

conservadoras de avaliação com 

modelos baseados na memorização.” 

TOLEDO, N. A. D; CARVALHO, R. B. 

 

2019 

 

Revista da ABENO. 

 

 “O que se observa hoje é a 

predominância do currículo tradicional, 

no qual se espera que o educador passe 

“uma receita” e os estudantes realizem 

uma repetição exata na prática.” ; “Como 

exemplo, o estudante deve ser colocado 

em contato com a realidade da sua 

profissão desde o seu primeiro ano 

universitário, isso significa que o 

paradigma de que ele só pode se dirigir 

à prática com pré-requisitos teóricos 

deve ser quebrado.” 
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NORO, L. 

 

2019 

 

Revista Ciência Plural. 

 

 

 “(...)essa dificuldade tenha relação 

direta com a dificuldade da construção 

de um projeto pedagógico construído 

coletivamente, centrado no aluno como 

sujeito do aprendizado e no professor 

como facilitador da aprendizagem 

conforme preconizado nas DCN”;” 

grande parte dos cursos de Odontologia 

mantém ainda no desenho de seus 

currículos disciplinas estanques, as 

quais são abordadas em momentos 

específicos do curso.” 

LAGEL, R. H. et al. 

 

2017 

 

Revista Brasileira de Educação 

Médica. 

“(...)devem ser construídos 

coletivamente, centrados no aluno como 

sujeito ativo de aprendizagem e 

apoiados no professor como facilitador e 

mediador do processo de ensino-

aprendizagem.”; “(...)como a insuficiente 

produção de conhecimento e os 

problemas na formação profissional 

marcados pela especialização, 

fragmentação.” 

DE SOUZA LAMERS, J. M. et al. 

 

2016 

 

Revista da ABENO 

 

“A superação do modelo tradicional de 

‘grade’ curricular e organização 

pedagógica marcada pela fragmentação 

de conteúdo, evoluindo por meio de 

propostas articuladas e orientadas pela 

prática profissional vinculada ao mundo 

do trabalho”;” integrar atividades 

acadêmicas com o mundo do trabalho 



DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRÍCULO INTEGRADO NO CURSO 

DE ODONTOLOGIA 

653 
 

no SUS foi um dos principais eixos da 

mudança do currículo.” 

SETTE-DE-SOUZA, P. H. et al. 

 

2015 

 

Revista da ABENO 

“Outro fator que deve ser ressaltado é a 

provável integração (no sentindo de 

atingir as competências e habilidades) 

que permeia o “ciclo básico” da 

odontologia na UFRN” 

BARBOSA, F. T. L. et al. 

 

2016 

 

Revista da ABENO 

“ Integralidade da atenção, interdis-

ciplinaridade, integração de conteúdos, 

aproximação da teoria e prática e dos 

ciclos básico e clínico.” ; “(...) 

reorganização do fluxo curricular, 

redistribuição de carga horária e 

abordagem de novos conteúdos 

direcionados às habilidades e 

competências exigidas pelas DCN” 

NORO, L. R. A. et al. 

 

2015 

 

Revista da ABENO 

“(...) o simples fato de o professor 

conseguir fazer a relação do que está 

sendo visto em sala de aula com o 

processo de formação do estudante, 

transforma o assunto “maçante” em algo 

significativo.” 

Fonte: Pesquisa direta. 2020. 

Tais desafios implicam diretamente na construção 

curricular, dificultando sua execução (NORO, 2019).  A 

compreensão dos resultados auxilia na formação do senso 

crítico dos atores e nas tomadas de decisões pelos 

responsáveis por essa construção, visando propostas de 

melhoria da concepção dos currículos.  
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Dentro da literatura selecionada, não houve discordância 

entre os desafios identificados. Os resultados obtidos 

apresentam compatibilidade entre si, no que diz respeito a 

ausência de coletividade na construção curricular, 

fragmentação curricular, carga horária tecnicista, ausência de 

conhecimento associado à realidade social e dificuldade na 

integração ensino-serviço-comunidade. 

A necessidade de coletividade configura-se como o 

maior desafio na construção curricular. O que converge 

ideologicamente com o, ainda atual, modelo flexineriano de 

formação, em que o professor é considerado o centro do 

processo ensino-aprendizagem e único responsável pelas 

decisões formativas. Tanto o processo ensino-aprendizagem 

como a elaboração curricular deixam de lado o aluno, tornando-

o apenas expectador da sua própria formação. Dessa forma, 

deve-se priorizar interesses coletivos em detrimento ao 

individual (TOLEDO; CARVALHO, 2019; LAGEL et al., 2017). 

As metodologias de ensino centradas na figura do 

professor são ressaltadas por Júnior et al (2019), as quais se 

constituem como uma problemática no processo de construção 

curricular e como contribuinte para perpetuação dos modelos 

de aprendizagem baseados em memorização. Além disso, a 

ausência de atuação dos alunos no desenvolvimento do 

currículo reforça o déficit de mecanismos que estimulem a co-

participação do corpo discente em atividades relacionadas ao 

curso. 

A centralidade do aluno no processo de construção do 

currículo é destacada por Noro et al (2015), onde os alunos 

demonstram satisfação na aplicação de metodologias ativas de 

ensino, as quais são frutos de planejamento no processo de 

desenvolvimento curricular. O uso das metodologias ativas 
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constituem um elo entre a centralidade do aluno no processo de 

aprendizagem e a integração entre as diversas áreas de 

conhecimento, tornando o processo ensino-aprendizagem 

dinâmico e inclusivo. 

A participação dos diversos atores no processo de 

desenvolvimento curricular é de suma importância para que se 

alcance a integralização do ensino. A demanda e percepção 

dos discentes à respeito da integralização do currículo constitui-

se como uma etapa importante do processo, tendo em vista que 

o aluno deve ser o centro das decisões formativas para que a 

formação aconteça de forma integrada e de acordo com os 

pressupostos das DCN (NORO, 2019). 

A falta de integração entre o ciclo básico e o profissional 

constitui-se como fragmentação curricular e relaciona-se 

diretamente com a falta da integralidade do cuidado. A 

formação do profissional da Odontologia preconizada pelas 

DCN é fundamentada na integração, entretanto conteúdos 

básicos (Biologia Molecular, Imunologia, Microbiologia, etc) são 

aplicados de forma limitada, voltados apenas para 

compreensão do conteúdo, não havendo a aplicação na prática 

odontológica. E, no que diz respeito aos conteúdos sobre os 

determinantes saúde-doença, estes são vistos na teoria de 

forma aprofundada, contudo, sua aplicação prática não é a ideal 

(JÚNIOR et al., 2019). 

A ausência de articulação entre as diversas áreas do 

conhecimento voltadas à saúde dificulta o processo de 

construção curricular no que diz respeito à integralização dos 

saberes, sendo esta preconizada pelas DCN. A dificuldade de 

integração é refletida na fragmentação das disciplinas assim 

como das clínicas odontológicas, as quais adotam um modelo 

de aprendizado baseado na especialização em detrimento do 
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ideal perfil generalista do cirurgião-dentista. Identificando a 

necessidade de integrar os saberes desde os conteúdos 

básicos aos conhecimentos odontológicos para que possa 

qualificar as ações e serviços de saúde (JÚNIOR et al., 2019). 

Observa-se ainda, a necessidade de melhor distribuição 

da carga horária entre os componentes curriculares ao longo do 

curso. E, tendo na fragmentação curricular, a base das demais 

problemáticas relacionadas com a construção do currículo, a 

ausência da distribuição homogênea da carga horária pode ser 

justificada por essa fragmentação, uma vez que não há efetiva 

articulação teórico-prática. As disciplinas teóricas e laboratoriais 

demandam maior tempo de duração quando comparadas aos 

componentes práticos e clínicos, fomentando a ideia de 

valorização do tecnicismo em detrimento da integração do 

ensino (BARBOSA et al., 2016). 

As compentências e habilidades determinadas pelas 

DCN devem sem desenvolvidas a partir da vivência nos 

diversos cenários ofertados pelos componentes curriculares, 

para que aluno apresente o perfil preconizado pelas diretrizes. 

Tal desenvolvimento so é alcançado a partir do planejamento 

adequado no processo de construção curricular, de forma que 

os componentes sejam integrados e respondam de forma 

qualificada às DCN. (BARBOSA et al., 2016). 

A integração em todos os âmbitos do ensino e, 

consequentemente, a aproximação da teoria e prática com as 

competências e habilidades preconizadas pelas DCN 

necessitam ser objetos de constante reflexão e, por estarem 

presentes na integralização do currículo, torna-se um desafio 

para os atores responsáveis pela construção curricular.  

Sob a perspectiva da coletividade, essa integração é 

discutida por Sette-de-Souza et al (2015) e tida, pelos alunos 
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das IES, como escassa dentro do processo de formação 

profissional, ocasionando carência de recursos humanos 

qualificados para o mercado de trabalho. 

O processo de construção curricular inclui a dificuldade 

de integração ensino-serviço no que se tange à prática 

profissional voltada para o mercado de trabalho. A formação 

acontece mediante uma grade curricular que contempla às 

técnicas reabilitadoras em detrimento da promoção de saúde. 

A abordagem da integração do ensino com os cenários de 

prática, que traduz a realidade de trabalho, tem a finalidade de 

alcançar a resolução de problemáticas da sociedade e deve 

englobar multidisciplinariedade e intersetorialidade das práticas 

em saúde do SUS (DE SOUZA LAMERS et al., 2016). 

A formação em Odontologia deve estar relacionada 

diretamente às questões epidemiológicas e sociais da 

população, sendo esta obtida através da integração ensino-

serviço-comunidade. Dentro da construção curricular, a 

integração entre o ensino e a realidade social deve ser 

compreendida como prioridade e valorizada por todos os 

atores. O contato do graduando com o serviço e saúde deve 

ocorrer em todos os níveis de atenção e desde o início da 

graduação, permitindo integrar conhecimentos acadêmicos 

com a realidade do SUS proporcionando ao discente a 

formação de senso crítico, além do cumprimento das 

competências e habilidades preconizadas pelas DCN (DE 

OLIVEIRA et al., 2019; DE SOUZA LAMERS et al., 2016). 

A necessidade de inserção precoce do aluno nos 

cenários de prática é destacada por Toledo e Carvalho (2019), 

que rompem com o paradigma de que para entrar em contato 

com a realidade social, o aluno necessita de pré-requisitos 

teóricos. O discente só terá sensibilidade e compreenderá a 
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realidade social, a qual norteará seu processo de 

aprendizagem, a partir de suas vivências, levando a criar 

autonomia e capacidade de resolução para as diversas 

problemáticas existentes no campo de trabalho. 

Em resumo, os resultados encontrados nessa revisão 

reforçam os desafios presentes no processo de construção 

curricular. Vale salientar que atualmente os currículos já 

passaram pelo processo de desenvolvimento e, portanto, 

deveriam encontram-se de acordo com as DCN. Contudo, as 

falhas encontradas na aplicação, execução e a vivência dos 

mesmos refletem as lacunas existentes no processo de 

construção. Dessa forma, o presente estudo abre as portas 

para reflexão acerca de possíveis mudanças curriculares, a fim 

de que, no futuro, as dificuldades do processo de construção de 

futuros currículos não sejam refletidas na execução dos 

mesmos, formando profissionais da Odontologia com 

competências e habilidades que promovam o cuidado 

qualificado e integral.  

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo identificou como principais desafios 

no processo de construção curricular do curso de Odontologia: 

a necessidade de coletivização no processo de 

desenvolvimento curricular; a fragmentação curricular; 

dificuldade na integração ensino-serviço; a carga horária 

voltada marjoritariamente para componentes técnicos e o déficit 

na formação epidemiológicas e sociais. Sob a perspectiva de 

fluxo organizacional, notou-se que a abordagem para tais 

desafios eram refletidas na vivência do currículo ao invés do 

processo de construção curricular.  
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Dessa forma, a compreensão dos desafios presentes no 

processo de construção curricular em Odontologia permite a 

formação do senso critico dos atores presentes no 

desenvolvimento. Além disso, os resultados identificados no 

estudo fomentam a ideia da necessidade de condução de 

outras pesquisas que tratem do ensino odontológico as quais 

permitam refletir a realidade da graduação em Odontologia no 

Brasil. 
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RESUMO: A Educação Permanente é embasada nas 
necessidades surgidas da problematização do processo de 
trabalho, visando transformar as práticas para atender as 
demandas de saúde dos indivíduos e populações, melhorando 
o acesso aos serviços e a gestão do sistema de saúde. O 
presente trabalho tem caráter qualitativo e faz um relato de 
experiência da realização de Roda de Conversa Online sobre 
Educação Permanente em Saúde em tempos de pandemia, 
realizada com a participação dos coordenadores da Atenção 
Básica e Vigilância Epidemiológica da 10ª Região de Saúde da 
Paraíba. Foram encontradas dificuldades na execução da 
metodologia da Roda Online, visto que o formato não 
possibilitou uma comunicação e interação efetiva com os 
participantes, bem como a baixa adesão e a pouca relevância 
do tema para os participantes diante de todos os desafios 
impostos pelo estado de pandemia, por se tratar de um novo 
vírus, com alta disseminação e letalidade, voltando-se a 
atenção às necessidades técnicas dos municípios. Dentre as 
potencialidades, a metodologia da Roda de Conversa online 
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viabilizou o cumprimento das recomendações de 
distanciamento social e o fácil acesso através da internet. A 
experiência visa contribuir para o aporte teórico no tocante a 
EPS, na ampliação dos espaços de discussão sobre o tema, 
oferecendo elementos para realização de outras intervenções 
de fortalecimento e efetivação da Política de Educação 
Permanente. 
Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; 
Metodologias Ativas; Educação Continuada.  
 
INTRODUÇÃO 

 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é um conceito 

pedagógico, no setor da saúde, fundamentalmente baseada na 

vivência, no dia-a-dia dos profissionais e das instituições, no 

processo que se desenvolve no ato do trabalho, nas relações 

interpessoais, inter e multiprofissional e nas necessidades 

surgidas destes (MEHRY, 2005) 

A EPS diz respeito ao mundo do trabalho e às 

inquietações e problematizações que surgem – ou deveriam 

surgir – nesse processo, e demanda dos trabalhadores e 

equipes a disposição para sair da rotina mecanicista do ‘fazer 

por fazer’ e voltar-se para o ‘aprender a aprender’, sendo atores 

e produtores da mudança, através da ação-reflexão-ação 

(BORGES et. al, 2019).  

Diferentemente dos cursos e capacitações 

hierarquizados e fragmentados, descontextualizados com a 

realidade local, a EPS favorece o diálogo, leva em consideração 

as subjetividades e necessidades dos produtores e do seu 

espaço (Instituição, território, comunidade etc.), transformando 

as práticas para que tenham sentido e fortaleçam a atenção à 
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saúde e, consequentemente, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

(DAUSSY, 2014). 

Para que se efetive as transformações  no processo de 

trabalho, é preciso entender a EPS como método propositivo, 

com meios de se alcançar os objetivos, e para tal, recorre às 

estratégias de planejamento, metodologias ativas, métodos de 

avaliação, e se trata de um processo crítico, reflexivo e coletivo, 

que leva em consideração os sujeitos e suas experiências. De 

modo formal ou informal, através de cafés, reuniões, rodas de 

conversa, a EPS se desenvolve e se desdobra em ações 

quando os sujeitos são instigados e apoiados para transformar 

suas práticas e o fazer saúde (ARAÚJO, 2014). 

O marco legal que representa a EPS no Brasil é a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) que foi 

instituída por meio da Portaria GM/ MS nº 198/2004. A PNEPS 

representa uma busca constante por melhorias, mudanças e 

transformações das práticas realizadas no processo de trabalho 

(BRASIL, 2004).  

De acordo com Lemos (2016) é indiscutível a importância 

da PNEPS que trouxe à tona as discussões sobre a educação 

e o despertar ético-político dos sujeitos para a consolidação do 

SUS. No entanto, os fundamentos da PNEPS enfrentam em seu 

cerne diversos limites ao dar grande peso ao sujeito/trabalhador 

como elemento de mudança, desconsiderando as condições 

estruturais que têm grande impacto na qualidade do SUS. 

A EPS constitui estratégia fundamental às 

transformações do trabalho no setor para que venha a ser lugar 

de atuação crítica, reflexiva, propositiva, compromissada e 

tecnicamente competente. Há necessidade, entretanto, de 

descentralizar e disseminar capacidade pedagógica por dentro 

do setor, isto é, entre seus trabalhadores; entre os gestores de 
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ações, serviços e sistemas de saúde; entre trabalhadores e 

gestores com os formadores e entre trabalhadores, gestores e 

formadores com o controle social em saúde (CECCIM, 2005). 

Diante do exposto, o presente trabalho visa relatar a 

experiência da realização de um encontro online sobre 

Educação Permanente em Saúde com representantes dos 

municípios da 10ª Região de Saúde da Paraíba.   

MATERIAIS E MÉTODO 

Este trabalho tem caráter qualitativo e faz um relato de 

experiência de uma atividade de Educação Permanente em 

Saúde realizada de modo remoto com a participação dos 

coordenadores da Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica 

da 10ª Região de Saúde da Paraíba. 

A 10ª Região de Saúde é composta por nove municípios 

do alto sertão paraibano apoiados pela Décima Gerência 

Regional de Saúde (GRS). A Gerência Regional tem o papel de 

fortalecer o processo de Regionalização e têm a missão de 

assumir a responsabilidade sanitária compartilhada no território 

de abrangência, oferecendo apoio técnico, crítico e reflexivo 

aos municípios, acompanhando e planejando as ações e 

serviços de saúde e participando nos diversos espaços de 

gestão e co-gestão entre os entes federados (PARAÍBA, 2016). 

A atividade foi pensada e desenvolvida pelos Residentes 

do Programa de Pós-graduação em Residência 

Multiprofissional em Saúde Coletiva junto com a preceptora e 

Apoiadora Institucional do Programa que mediante a 

necessidade de discutir a EPS no processo de trabalho. E com 

o objetivo de promover a discussão e reflexão sobre ações de 

EPS e melhorar a qualidade de saúde prestada à população.  
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A atividade foi realizada em agosto de 2020 e trabalhado 

o tema de Educação Permanente em Saúde em tempos de 

pandemia, visando reforçar a importância que a EPS aconteça 

concomitante com as demandas também das ações da Covid-

19, enfatizando como um potencializador para melhorar o 

processo de trabalho. 

O público abordado nesta atividade foram os 

coordenadores da Atenção Básica e da Vigilância 

Epidemiológica dos municípios, devido a atuação destes no 

enfrentamento à pandemia da COVID-19. 

A atividade utilizou tecnologias leves através da 

elaboração e apresentação de material visual utilizando um 

programa de criação e exibição de slides (PowerPoint©) e 

utilização de vídeos educativos sobre EPS disponibilizados em 

uma plataforma de compartilhamento de vídeos online 

(YouTube©). 

A escolha pela metodologia foi pensada levando-se em 

consideração as recomendações de distanciamento social 

pelos órgãos de saúde, realizando-se de modo online através 

de plataforma de comunicação por vídeo, a evitar aglomerações 

e utilizando-se de perguntas norteadoras para estimular a 

participação e fala dos presentes.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

Como em todos os espaços de produção de saúde, a 

Educação Permanente também está presente no âmbito da 

gestão, em espaços como as secretarias, coordenadorias, 

distritos e gerências regionais de saúde.  

No Estado da Paraíba, a EPS enquanto política nos 

serviços e instituições de ensino da saúde, é fortalecida através 
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de ações realizadas pelo Centro Formador de Recurso 

Humanos da Paraíba (CEFOR-RH/PB), como a composição da 

Comissões Permanentes de Integração Ensino- Serviço (CIES), 

desenvolvimento de ações para implementação e 

regionalização da Política Nacional de Educação Permanente 

(PNEPS) no estado, bem como, realização periódica de 

avaliação das ações da EPS no estado, entre outras ações 

(TÓFOLI, et. al, 2018). 

Visando descentralizar as discussões sobre Educação 

Permanente, estimular e avaliar ações de EPS desenvolvidas 

nas macrorregiões de saúde do estado, o CEFOR-RH realizou 

mais um momento de “Encontro Descentralizado sobre 

Educação Permanente”, sendo nos anos anteriores realizado 

de modo presencial, com os representantes deslocando-se até 

as Gerências Regionais. 

O encontro ocorreu entre os meses de junho a agosto de 

2020, com a presença dos apoiadores e residentes das 8ª, 9ª e 

10ª Gerências Regionais de Saúde que formam a 3ª 

Macrorregião de Saúde da Paraíba, de modo remoto (Via 

Plataforma de videoconferência Google Meet©), obedecendo 

as recomendações de distanciamento social impostas pela 

pandemia de COVID-19. 

Após os Encontros Descentralizados, realizou-se 

reuniões internas na 10ª GRS para reflexão sobre a EPS no 

processo de trabalho da equipe, bem como para traçar ações a 

serem realizadas com os municípios das 10ª e 13ª Regiões de 

Saúde apoiados pela Gerência. 

No tocante à Descentralização da gestão do Sistema 

Único de Saúde (SUS) em direção aos municípios, as 

Gerências Regionais de Saúde (GRS) têm o papel de fornecer 

apoio aos gestores municipais e, neste contexto, a Educação 
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Permanente em Saúde (EPS) se apresenta como uma 

ferramenta efetiva para identificação de problemáticas que 

podem ser solucionadas tanto a nível estadual quanto municipal 

(PARAÍBA, 2016). 

A 10ª Gerência Regional de Saúde fornece suporte a 

duas Regiões de Saúde, 10ª e 13ª, compostas no total por 15 

municípios, e têm como sede o município de Sousa (PARAÍBA, 

2016). 

Devido ao estado de Pandemia causado pelo Novo 

Corona Vírus (SARS-CoV-2), decretado pela Organização 

Mundial da Saúde em março do corrente ano, e diante da 

necessidade de isolamento social para evitar o espalhamento 

do vírus (JUNIOR et al., 2020), as ações das Gerências 

Regionais de Saúde tem se modificado e acontecido, em sua 

maioria, de modo remoto através de plataformas de 

comunicação por vídeo-chamada, sendo necessário a inovação 

para continuidade do processo de trabalho efetivo. 

Visando perpetuar as discussões sobre Educação 

Permanente nas regiões de saúde, principalmente no intuito de 

fortalecer a gestão da saúde no momento de pandemia, foi 

desenvolvida e realizada a Roda de Conversa online com 

coordenadores da Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica 

dos Municípios da 10ª Região de Saúde da Paraíba (Aparecida, 

Lastro, Marizópolis, Nazarezinho, Santa Cruz, São Francisco, 

São José da Lagoa Tapada, Vieirópolis e Sousa) através da 

plataforma de vídeo chamada Google Meet©, visando a 

discussão sobre EPS em tempos de pandemia e troca de 

experiências exitosas no combate ao COVID-19.  

A metodologia da roda de conversa ampara-se na 

horizontalização das relações de poder, possibilitam encontros 

dialógicos, criando possibilidades de produção e 
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ressignificação de sentido – saberes – sobre as experiências. 

Os participantes implicam, dialeticamente, como atores 

históricos e sociais críticos e reflexivos diante da realidade. 

Essa metodologia possibilita uma postura ético-política em 

relação à produção do conhecimento e à transformação social, 

efetivando-se a partir das negociações entre sujeitos, onde nas 

falas são colocadas em reflexão os desafios da prática 

(FIGUEIREDO; QUEIROZ, 2012). 

O diálogo nas rodas é colocado como aberto e igualitário, 

como dispositivos de construção, produzindo conhecimentos 

coletivos e contextualizados, de forma lúdica, favorecendo o 

entrosamento e a confiança entre os participantes.  

 Como aponta Sampaio et al (2014):   

“(...)assumindo a perspectiva da educação 

libertadora, considera que o conhecimento 

quando é imposto, ao invés de construído 

coletivamente, dificulta a formação de sujeitos-

cidadãos críticos, autônomos e responsáveis por 

sua saúde e bem-estar. A saúde diz respeito, 

nesse caso, a um modo de cuidar de si, 

extrapolando o estabelecido pelo setor saúde. Eis 

aí o princípio basilar da educação libertadora: que 

homens e mulheres sejam sujeitos do seu pensar 

e estar no mundo. A construção do “estar no 

mundo” é permeada pelas necessidades 

individuais e coletivas e, sobretudo, pelas formas 

como são respondidas. 

 

Na saúde, percebemos que os saberes são orientados 

pelos modos como historicamente a saúde é vivenciada, propõe 

a reflexão crítica, rejeita comunicados e impulsiona o diálogo, 
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assumindo os riscos, desafios e mudanças como fundamentos 

de uma educação problematizadora/libertadora. Se bem 

operacionalizada, a roda também contribui com ações sobre os 

determinantes sociais, já que esses dizem respeito aos modos 

simbólicos e materiais dentro dos quais a vida se atualiza, 

rompendo, portanto, com as perspectivas biomédicas que 

historicamente conformam o setor saúde (SAMPAIO, et al. 

2014).  

Desse modo, as rodas buscam captar: o desafio como 

um problema em suas conexões com outros, num plano de 

totalidade e não como algo petrificado, a compreensão 

resultante tende a tornar-se crescentemente. A roda é uma das 

formas de fazer educação, e, portanto, uma ferramenta para 

novos caminhos diante de um projeto de sociedade sustentável, 

rumo ao exercício da cidadania (FIGUEIREDO; QUEIROZ, 

2012). 

Para tal, foi utilizado a metodologia da Roda, apesar de 

todas as limitações impostas pelo encontro remoto, com 

perguntas disparadoras para fazer a roda girar, gerando a 

energia da discussão e das trocas de experiências. 

Após a apresentação dos participantes, alguns acordos 

foram firmados no início do encontro para facilitar a metodologia 

de Roda online, como a escolha de uma facilitador para 

controlar o tempo e harmonia na discussão; tempo de fala de 

até três minutos; inscrição para pedido de fala utilizando o chat 

da plataforma; e o respeito de permanecer com o microfone 

desligado respeitando a fala uns dos outros.  
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Figura 1. Método da Roda de Conversa Online 

 
Fonte: Os autores, 2020. 

 

Por se tratar de um tema pouco discutido na gestão, 

buscamos abordar inicialmente sobre a Educação na Saúde, os 

tipos de educação comumente aplicadas na área da saúde, tais 

como Educação em Saúde, Educação popular e Educação no 

trabalho, que pode ser dividida em Educação Continuada e 

Educação Permanente. 

A Educação Continuada é entendida como aquisição 

sequencial e cumulativa de conhecimentos técnico científicos, 

normalmente utilizada para atualização de conhecimentos de 

uma profissão ou especialidade, sendo ofertados através de 

metodologias tradicionais de transmissão de conhecimento, em 

momentos pontuais. É comumente associada como sinônimo 

de capacitação (BRASIL, 2004).  
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Figura 2. Roda de Conversa Online sobre EPS

Fonte: Os autores, 2020. 

 

A Educação Permanente, no entanto, é embasada nas 

necessidades surgidas da problematização do processo de 

trabalho, visando transformar as práticas para atender as 

demandas de saúde dos indivíduos e populações, melhorando 

o acesso aos serviços e a gestão do sistema de saúde (BRASIL, 

2004). É integral e contínua ao processo de trabalho, sendo seu 

foco a resolução dos problemas nestes identificados, e para tal, 

utiliza-se de metodologias significativas, colocando o 

profissional como sujeito ativo no processo de transformação 

das práticas, considerando suas vivências e experiências. 

Por se desenrolar na práxis do trabalho, envolvendo 

atores singulares, em contextos e cenários únicos e, diferente 

da Educação Continuada, não se ter passos ou métodos 

definidos para se chegar ao alcance dos objetivos, a EPS torna-

se de mais difícil compreensão e visualização, sendo 

necessário leituras, discussões e buscas de diferentes meios 

de desenvolvê-la. Além do mais, a EPS não depende apenas 

de um partícipe, sendo preciso o empenho de vários para que 
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esta seja incorporada ao processo de trabalho de modo 

contínuo.  

 

Figura 3. EPS e o mundo do trabalho 

 
Fonte: Os autores, 2020. 

 

Diante dos desafios de se realizar uma Roda de 

Conversa online sobre um tema tão subjetivo e pouco 

abordado, os recursos visuais como slides de PowerPoint© e 

vídeos informativos também foram utilizados para nortear as 

discussões e manter o interesse e incentivar a participação dos 

gestores.  

Ainda, utilizamos um paralelo comparativo entre o 

processo reflexivo da EPS e o cultivo de um jardim, 

empregando os elementos necessários para um jardim tais 

como semente, solo, água e ferramentas, com os elementos 

para execução da Educação Permanente.  

Neste cenário comparativo, a semente representa a 

ideia, a inquietação que leva à reflexão; o solo são atores do 

processo, aqueles que acolhem a semente e a fazem germinar; 

as ferramentas de cultivo estão para EPS como as ferramentas 
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de ação que de desenvolvem após a reflexão por parte dos 

atores; e a água representa o cuidado contínuo, a observação 

e avaliação recorrentes que a EPS demanda para se efetivar. 

 

Figura 4. “EPS e o cuidado do jardim” 

 
Fonte: Os autores, 2020. 

 

Reflexão sobre a experiência 

 

A adesão entre os coordenadores dos municípios foi 

baixa, contando apenas com a participação de 5 coordenadores 

representando 4 municípios (Aparecida, Lastro Lagoa e Santa 

Cruz), de um total de 9 que compõem a Região de Saúde (44% 

dos municípios e 27% dos coordenadores). 

Dentre os que se fizeram presentes no momento, houve 

pouca participação ativa desde o momento destinado às 

apresentações, onde recusaram-se a abrir câmeras e 

microfone, bem como no decorrer do encontro. Nesse processo 

identificamos grande dificuldade de manejo diante do silêncio 

dos participantes, apesar das perguntas disparadoras e 

abertura para falas e discussão. 
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Ao discutirmos a EPS, nas poucas falas que se fizeram, 

pudemos identificar a dificuldade dos gestores em diferenciar 

Educação Permanente de Educação Continuada e da 

Educação em Saúde, sendo apontadas por estes, 

capacitações, palestras do Programa Saúde na Escola (PSE), 

grupos de gestante e doenças crônicas como ações de EPS. 

Faz-se, portanto, necessário readequação e busca por 

melhores ferramentas que possam contribuir no esclarecimento 

do tema. 

Por se tratar de um tema pouco difundido, principalmente 

entre gestores da saúde, e possuir um conceito muito amplo e 

subjetivo em comparação à Educação Continuada, a EPS 

demanda que se tenha criatividade ao apresentá-la, buscando 

exemplos reais ou lúdicos de como aplicá-la no processo de 

trabalho. 

Na roda de conversa aqui relatada, o comparativo com o 

cultivo de um jardim foi pensado no intuito de fazê-los visualizar 

como a EPS se desenvolve, bem como se colocarem como 

parte desse processo de germinar uma ideia, sendo parte 

essencial para seu crescimento e colheita dos resultados. 

Diante do exposto, destacamos ainda que, apesar das 

falhas ocorridas no processo de planejamento e execução do 

momento, tais fatos contribuíram para gerar discussão acerca 

do processo de trabalho na Gerência Regional, com realização 

de reunião entre gerente, apoiadores Regional e Institucional e 

Residentes, com o intuito de identificar os erros e apontar 

soluções. 

Em relação às dificuldades encontradas na execução, a 

metodologia da Roda de modo remoto não possibilitou uma 

comunicação e interação mais fluida com e entre os 

participantes, bem como a baixa adesão por parte dos 
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coordenadores dos municípios devido demandas do local de 

trabalho;  

Ainda, em tempos de pandemia e diante de todos os 

desafios que o momento tem imposto por se tratar de um novo 

vírus, com alta disseminação e letalidade, o tema Educação 

Permanente torna-se pouco priorizado para os gestores, 

voltando-se a atenção às necessidades e questões técnicas 

dos municípios. 

No que concerne às potencialidades, a metodologia da 

Roda de Conversa online viabilizou o cumprimento das 

recomendações de distanciamento social, bem como os 

encontros remotos permitem que os participantes possam 

acessar a sala online de qualquer lugar, desde que haja 

conexão com a internet no aparelho; 

A Educação Permanente tem, no cenário das práticas, o 

processo de trabalho como objeto de transformação, partindo 

da reflexão crítica dos profissionais sobre o que está 

acontecendo no cotidiano dos serviços e buscando soluções 

em conjunto com a equipe para os problemas encontrados.  

A EPS é contínua e deve permear o cotidiano do 

processo de trabalho, apontando caminhos e atalhos na estrada 

pela efetivação da PNEPS nos estados e municípios. 

 

CONCLUSÕES  

 

A intervenção de Roda online nos proporcionou um olhar 

crítico ao pensar as ações de fortalecimento dos instrumentais 

legais que dispõe da EPS, bem como a necessidade de 

discussões e efetivação da Política nos municípios da Região 

de Saúde.  
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A intervenção buscou contribuir na visibilidade da EPS, 

a qual torna o processo de trabalho potente, enquanto os 

profissionais se tornam sujeitos ativos do processo de trabalho, 

de gestão e de construção de saúde, o que potencializa a busca 

de desconstrução de imposições de práticas alienantes.  

Deste modo devemos trabalhar a EPS que de fato 

articule a saúde como direito de todos, como possibilidade de 

qualidade de vida, para usuários e trabalhadores, que em 

tempos do fortalecimento do neoliberalismo no país se faz 

extremamente necessária. A luta deve se dar não apenas no 

cotidiano, mas nos espaços políticos, nas articulações coletivas 

que fortaleçam o movimento da reforma sanitária e a 

concretização do SUS constitucional. 

Ainda, o presente relato visa contribuir para o aporte 

teórico no tocante a EPS, na ampliação dos espaços de 

discussão sobre o tema, oferecendo elementos para realização 

de outras intervenções de fortalecimento e efetivação da 

Política de Educação Permanente. 
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RESUMO: O ensino de botânica amplia o repertório conceitual 
e cultural dos alunos, traz para a sala de aula a oportunidade 
de vivenciar situações reais onde estes sejam capazes de 
reflexiva e criticamente modificar a realidade em que vivem. O 
presente trabalho teve como objetivo analisar as concepções 
de alunos da E.E.E.M. Francisco Marques de Melo, localizada 
no município de Damião-PB, sobre as adaptações da 
vegetação do bioma caatinga, bem como realizar intervenções 
pedagógicas com o intuito de favorecer a construção coletiva 
de uma aprendizagem significativa. Realizou-se um estudo de 
abordagem qualitativa e quantitativa, em quatro etapas: 1) 
Aplicação de questionário pré-teste; 2) Realização de uma 
palestra informativa; 3) Realização de uma aula prática; 4) 
Aplicação de questionário pós-teste. Os resultados obtidos 
foram analisados através do método de Análise de Conteúdo, 
de acordo com Bardin (2011). Constatamos que os alunos 
conhecem a flora local da caatinga e sua importância para o 
semiárido, porém ainda é incipiente o conhecimento sobre suas 
adaptações. Após a realização das intervenções pedagógicas 
observou-se que ocorreu uma ressignificação dos conteúdos, 
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contribundo para uma aprendizagem significativa. Neste 
contexto, verifica-se que o desenvolvimento de atividades 
experimentais foram fundamentais para compreensão 
significativa das estratégias adaptativas da vegetação caatinga 
à seca. 
Palavras-chave: Cactaceae. Ensino de Botânica. Intervenção 

pedagógica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, 

localizada quase que exclusivamente na região do semiárido 

nordestino, e que vem sendo devastada de forma acelerada nos 

últimos anos (cujo desmatamento chega a 46% de sua área), 

devido principalmente ao consumo de lenha nativa, explorada 

de forma ilegal e insustentável para fins domésticos e 

industriais, ao sobrepastoreio e a conversão para pastagens e 

agricultura (BRASIL, 2020). 

Diante desta situação, tornam-se necessárias medidas 

educativas que visem a valorização e conhecimento deste 

importante bioma, que destaquem a importância e 

potencialidade da biodiversidade para a população do 

semiárido, e que propicie ações conservacionistas. Neste 

sentido, segundo Souza; Silva (2017), cabe destacar o 

importante papel da escola na problematização sobre o ensino 

de ciências que propicie aos alunos conhecimentos sobre o 

bioma Caatinga. 

Considerando à importância do ensino da botânica, 

torna-se essencial buscar alternativas metodológicas para o 

ensino dos conteúdos desta área, sem que haja a necessidade 

do educando apenas memorizar os conceitos e nomes 
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científicos (SILVA; LAMBACH, 2017). Para tanto, é 

imprescindível que haja uma mudança nas estratégias 

metodológicas, que devem basear-se com maior frequência no 

contexto social, cultural e ambiental dos alunos, para assim 

possibilitar a ligação entre a realidade do aluno e o 

conhecimento científico. A contextualização deve propiciar o 

protagonismo do estudante, o conhecimento de novas 

possibilidades de aprender, novos caminhos, partindo de sua 

realidade (URSI et al., 2018).  

 Um dos objetivos principais da transformação do ensino 

é fazer a ligação da escola à vida, ligá-la a comunidade onde 

se insere, aproximá-la e integrá-la à realidade local, para que 

ocorra uma aprendizagem realmente significativa. 

 Diante do exposto, reconhecendo a importância das 

Caatingas para a Paraíba, cujo maior parte do seu território é 

ocupado por esse tipo de vegetação, o presente trabalho teve 

como objetivo analisar as concepções de alunos de uma escola 

pública localizada no município de Damião-PB, sobre 

adaptações da vegetação de caatinga, através do 

desenvolvimento de ações pedagógicas no ensino de biologia, 

com o intuito de favorecer a construção coletiva de uma 

aprendizagem significativa a respeito de questões ligadas a 

vegetação do entorno da escola, e sua importância para a 

região semiárida. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente trabalho caracterizou-se por um estudo de 

abordagem qualitativa e quantitativa, que de acordo com 

Minayo; Deslandes; Gomes (2016) a pesquisa qualitativa se 

ocupa dentro do universo dos significados, motivos, crenças, 



ADAPTAÇÕES VEGETACIONAIS DA CAATINGA À SECA: CONCEPÇÕES DOS 
ALUNOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DAMIÃO-PB 

683 
 

aspirações, valores e atitudes, enquanto as pesquisas 

quantitativas são consideradas objetivas. 

 A pesquisa foi desenvolvida no período de maio a agosto 

de 2016, com 20 alunos do 3º ano do ensino médio da Escola 

Estadual de Ensino Médio Francisco Marques de Melo, 

localizada no município de Damião-PB. Os alunos que 

concordaram em participar da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), quando estes 

apresentavam idade acima ou equivalente há 18 anos, ou 

solicitava-se a autorização de seus responsáveis, quando 

menores de 18 anos.  

 A execução da pesquisa ocorreu em quatro etapas 

subsequentes:  

1) Aplicação de questionário semi-estruturado (pré-teste), com 

10 questões, subdividido em 2 seções, o perfil sócio 

demográfico foi composto por 4 questões, e 6 questões (3 

objetivas e 3 subjetivas) foram relativas ao conhecimento e 

importância da caatinga; 

2) Realização de uma palestra informativa intitulada “Vegetação 

caatinga: conhecendo suas adaptações”, abordando aspectos 

relacionados a caracterização do bioma caatinga; 

3) Realização de uma aula prática no laboratório de Botânica 

da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) – 

Campus de Cuité; 

4) Aplicação de questionário semiestruturado (pós-teste), 

contendo seis questões subjetivas, com o objetivo de analisar a 

aprendizagem dos alunos após as intervenções pedagógicas; 

 Também foi solicitado aos alunos para realizarem um 

desenho que representasse uma adaptação das plantas da 

caatinga, de forma a expressar as suas concepções sobre a 

temática desenvolvida. 
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 A identificação taxonômica referente as espécies citadas 

no questionário por seus nomes populares ocorreu com o 

auxílio da literatura especializada e através de consulta na base 

de dados Flora do Brasil 2020. 

 Posterior a execução das intervenções pedagógicas, foi 

realizada a análise e discussão dos dados obtidos. Os 

resultados adquiridos foram analisados através do método de 

Análise de Conteúdo, de acordo com Bardin (2011). Para fins 

de identificação na análise dos dados, e com o intuito de manter 

o sigilo, foram utilizados códigos com a letra E seguido de um 

numeral sequencial (A1, A2, A3, A4, e assim por diante), para 

identificar os alunos participantes da pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

QUESTIONÁRIO PRÉ-TESTE 

 

Aspectos Sócios-demográficos 
 

 Participaram da pesquisa 20 alunos regularmente 

matriculados no 3º ano do ensino médio, sendo 35% do sexo 

feminino e 65% do sexo masculino, com idades que variam de 

16 a 18 anos. Em relação ao local de moradia dos alunos, 50% 

dos alunos residem na zona rural e 50% zona urbana do 

munícipio de Damião-PB. 

 

Análise do conhecimento prévio dos alunos 

 

 Com o intuito de verificar o conhecimento dos alunos 

sobre as características da vegetação de caatinga, a primeira 

questão indagava se o bioma caatinga seria um assunto 
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abordado em sala de aula na disciplina de biologia, e a maioria 

dos alunos (95%) mostraram terem conhecimento do assunto. 

Esse resultado já se esperava, uma vez que o bioma caatinga 

faz parte da paisagem do cotidiano dos professores e alunos. O 

mesmo não se observa com alunos de escolas localizadas em 

outras áreas do estado da Paraíba, como em João Pessoa, 

localizada no litoral, conforme observado por Silva (2016), que 

em pesquisa semelhante, observou que a maioria dos alunos 

relataram que o bioma caatinga é pouco apresentado nas aulas.  

 Na segunda questão investigou-se sobre a importância 

de estudar as plantas da caatinga, e todos alunos foram 

unânimes, afirmando positivamente. Entretato, as justificativas 

das respostas demonstraram-se vagas, onde não foram citados 

algum tipo de utilização, ou mesmo ao referirem, de modo geral, 

a aquisição de conhecimento relacionado à região em que 

vivem, como demonstrado pela fala de alguns alunos: 
É uma forma de adquirirmos mais conhecimento. 

(A 1) 

Pois aprendemos mais sobre as plantas da nossa 

região (A 2) 

Por que tem várias características importantes 

sobre as plantas. (A 13) 

 De acordo com Santos; Alencar; Costa (2018), embora a 

caatinga possui uma rica biodiversidade, animal e vegetal, 

ainda é pouco explorada como fonte de trabalho nas escolas. 

Muitas espécies possuem destacado potencial econômico, com 

importância alimentícia, tanto humana quanto animal, como 

apícolas, forrageiras, madeireiras, melíferas, ornamentais, 

fibrosas, aromáticas, e sendo bastante utilizadas na medicina 

popular (CORADIN; CAMILLO; PAREYN, 2018; FELIX et al., 

2018), inclusive as Cactaceae (LIMA-NASCIMENTO; BENTO-

SILVA; LUCENA, 2018).  
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 Ao serem indagados sobre como classificam as plantas 

que ocorrem na caatinga, 55% dos alunos consideraram que 

todas são nativas da região, enquanto que para 45% existem 

espécies nativas ou exóticas. Nota-se que há uma boa 

percepção sobre a vegetação nativa da região, embora exista 

uma certa confusão sobre quais espécies são realmente 

nativas. Conforme observado por Santos; Souza; Medeiros 

(2015) ao avaliarem a percepção do bioma caatinga com alunos 

do ensino médio de uma escola pública no semiárido paraibano, 

os mesmos citaram algumas espécies que consideravam 

nativas da Caatinga, embora algumas, como ficus, palma e 

algaroba, sejam espécies exóticas. 

 Quando solicitados a listarem duas plantas da caatinga 

que são do seu conhecimento, as três espécies mais 

mencionadas são da família Cactaceae, cuja distribuição se 

destaca na fisionomia da caatinga. Os alunos quase que em 

sua totalidade citaram espécies nativas, como xique-xique, 

facheiro, marmeleiro e macambira, com exceção da babosa e 

da palma que são espécies exóticas, conforme pode ser 

observado na tabela 1. 

 

Tabela 1: Relação de plantas citadas pelos alunos do 3º ano do 
Ensino Médio, da Escola Estadual de Ensino Médio Francisco 
Marques de Melo, município de Damião-PB. 

Espécie (nome científico) Nome popular Número de 

citações 

Cereus jamacaru DC Cardeiro 13 

Pilosocereus gounellei A. 

Weber ex K. Scham. 

Xique-xique 4 

Melocactus bahiensis 

(Britton & Rose) Luetzelb  

Coroa-de-

frade 

5 
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Croton blanchetianus Baill Marmeleiro 1 

Pilosocereus pachycladus F. 

Ritter 

Facheiro 6 

Opuntia palmadora (Briton & 

Rose) 

Palmatória 1 

----- Cacto 1 

Opuntia ficus- indica Mill Palma 5 

Bromelia laciniosa Mart ex 

Schult. F 

Macambira 2 

Cereus jamacaru DC Mandacaru 1 

Aloe vera (L.) Burm f. Babosa 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Cereus jamacaru DC (cardeiro, 13 citações) foi a espécie 

de maior representatividade no imaginário dos participantes da 

pesquisa, talvez pelo fato de ser uma espécie que caracteriza 

uma forte identidade a paisagem, além de ser utilizada como 

alternativa de alimentação para ruminantes (SILVA, 2017). Em 

seguida, as espécies mais citadas foram Pilosocereus 

pachycladus F. Ritter (facheiro, 6 citações), Melocactus sp. 

(coroa-de-frade, 5 citações) e Opuntia ficus- indica Mill (palma, 

5 citações). Nota-se, portanto, que os alunos reconhecem 

principalmente as espécies vegetais da região, por fazerem 

parte do meio onde eles residem e no qual estão em constante 

interação com os elementos desta paisagem. Esse resultado 

contrasta com o observado por Machado; Abílio (2015) com 

alunos do ensino médio de uma escola pública na cidade de 

São José dos Cordeiros-PB, que ao serem questionados quais 

os vegetais típicos da caatinga seriam do seu conhecimento, a 

espécie mais citada foi a algaroba, que embora seja bastante 
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presente na paisagem do bioma, se trata de uma espécie 

exótica, introduzida no semiárido nordestino.  

 De acordo com a Flora do Brasil 2020, são reconhecidas 

para a caatinga paraibana 1,628 espécies, pertencentes a 147 

famílias, sendo Cactaceae representado por 24 espécies. Os 

representates desta família, representada na caatinga, por 

exemplo, pelas juremas, mororó, sucupira, possuem destacada 

importância, tanto ecológica quanto econômica, principalmente 

pelo valor ornamental e forrageiro.  

 Embora seja uma das famílias dominantes na fisionomia 

vegetacional do bioma caatinga, as Fabaceae, com 208 

espécies, trata-se da mais representativa, entretanto, verificou-

se que não houve nenhuma menção nesta pesquisa a essas 

espécies, inclusive á algaroba (Prosopis juliflora (Sw.) DC.). 

Também não foram citados vegetais comuns a paisagem da 

região, como o aveloz (Euphorbia tirucalli L.), braúna 

(Schinopsis brasiliensis Engl.), juazeiro (Zizyphus joazeiro 

Mart.), e o umbuzeiro (Spondias tuberosa Arruda), diferindo do 

observado por Santos; Souza; Medeiros (2015) e Medeiros 

(2016) em trabalho semelhante com alunos do ensino médio no 

semiárido paraibano.  

 Em relação a definição de caatinga, observou-se que a 

grande maioria das falas dos alunos remeteram a seus 

aspectos ecológicos e estruturais, relacionando com 

características climáticas e morfológicas das plantas: 
Bioma localizado na região Nordeste do Brasil, 

com plantas adaptadas para sobreviver aos 

tempos de seca. (A10) 

Uma vegetação típica do Nordeste e se define por 

ser seca. (A 1) 

São plantas que possuem espinhos e são muito 

resistentes a seca. (A 15). 
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 Nesse sentido, percebe-se que os aspectos mais visíveis 

da vegetação da caatinga percebida pelos alunos são as 

características morfológicas das plantas, fazendo com que os 

mesmos associem primariamente a paisagem seca. Resultados 

semelhantes foram registrados por Araújo; Sovierzoski (2016), 

e Medeiros (2016), com alunos do ensino médio em cidades 

dos estados de Alagoas e Paraíba, respectivamente, cuja 

percepção dos mesmos sobre o bioma caatinga eles associam 

a “mata seca”, “vegetação seca” e “Sertão”. 

 Em relação as estratégias utilizadas pelas plantas da 

caatinga para conseguirem sobreviver com pouca ou nenhuma 

água, verificamos que os alunos possuem pouco conhecimento 

sobre o tema, definindo em suas respostas apenas duas 

adaptações, a caducifolia e as raízes profundas, e 10% não 

conhecem nenhuma adaptação das plantas da caatinga: 
Possuem estruturas capazes de suportar o clima 

seco e armazenam bem a água. (A 18) 

Caem as folhas, ficam cinza e reservam água no 

interior de suas raízes, como o umbuzeiro, que 

reserva na sua batata. (A 12) 

Queda de folhas, raízes fundas. (A 11) 

 Percebe-se, assim, ainda um desconhecimento no 

tocante as estratégias de sobrevivência utilizadas pelas 

espécies da Caatinga para se adaptarem às condições 

climáticas da região, relacionadas com uma maior eficiência na 

utilização da água. Embora tenham contato direto com espécies 

da caatinga, através da paisagem onde estão inseridos, os 

alunos não conseguem relacionar características como a 

presença de espinhos, a microfilia ou a suculência, como 

estratégias utilizadas para sobrevivência dessas plantas nas 

condições de aridez do semiárido. No entanto, foi citado um 

exemplo de conhecimento prévio, demonstrando que o aluno 
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detêm esse saber, quando o mesmo diz que o umbuzeiro 

armazena água na sua “batata”, uma vez que ele não tem o 

conhecimento do termo científico para essa característica, que 

se trata de estruturas subterrâneas aramazenadoras de amido 

e água denominadas de xilopódios. 

 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 Após a aplicação do questionário pré-teste, e com o 

intuito de contribuir para assimilação de conhecimento teórico 

dos alunos sobre o tema em questão, realizaram-se duas 

intervenções pedagógicas, uma palestra e uma aula prática. 

 Inicialmente, foi proferida uma palestra informativa 

intitulada “Vegetação caatinga: conhecendo suas adaptações”, 

onde foram expostos aspectos relacionados a caracterização 

da caatinga, importância econômica, principais adaptações das 

plantas ao meio, e impactos ao ambiente, como desertificação, 

sempre dando ênfase e relacionando com o que os alunos 

observam no seu cotidiano. Também foram mostradas 

reportagens sobre as potencialidades da caatinga. A exposição 

do tema enfatizou a importância que essas plantas possuem, 

tanto para caatinga como para a sociedade como um todo, e 

quais as suas estratégias adaptativas para sobreviverem, no 

período seco, a escassez de água.  

 A abordagem de tais conteúdos tem o intuito de instigar 

os alunos por um maior conhecimento sobre o ambiente que 

estão inseridos, de sua realidade local. Portanto, pode-se 

observar que esta atividade foi bastante proveitosa no tocante 

a participação ativa e espontânea dos alunos, os quais teceram 

perguntas sobre o assunto, tiraram dúvidas, e opinaram, 



ADAPTAÇÕES VEGETACIONAIS DA CAATINGA À SECA: CONCEPÇÕES DOS 
ALUNOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DAMIÃO-PB 

691 
 

expondo seus saberes prévios, trazendo para aula um pouco 

do senso comum (saber popular). 

 Para uma aprendizagem producente se faz necessário 

que haja planejamento e que nele contemple: perguntas, 

diálogos e reflexões por parte dos alunos, ou seja, que eles 

mesmos sejam participantes ativos de sua aprendizagem 

gerando uma significação conceitual (DUTRA; GÜLLICH, 

2016).  

Para o desenvolvimento da segunda intervenção 

pedagógica, os alunos foram conduzidos ao município de Cuité, 

distante 57 km de Damião, através de um transporte escolar 

cedido pela Secretaria Estadual de Educação. Assim, realizou-

se uma aula prática no laboratório de botânica do Centro de 

Educação e Saúde (CES), da UFCG, em Cuité-PB, com 

duração de uma hora (Figura 1).  

Os alunos foram distribuídos na bancada do laboratório 

em sete grupos de 3 pessoas. Com o apoio de uma monitora, 

graduanda do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

instituição, foi realizada uma demonstração da preparação de 

uma lâmina histológica, contendo secções de folhas. 

Posteriormente, ocorreu a observação ao microscópio óptico 

das lâminas contendo secções da folha de uma planta típica da 

caatinga, Ceiba glaziovii (“barriguda”), que já estavam 

disponíveis no laminário do laboratório. 
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Figura 1: Aula prática com os alunos do 3º ano do Ensino 
Médio, da E.E.E.M. Francisco Marques de Melo, Damião-PB, 
no laboratório de Botânica da UFCG/Cuité-PB. LETRAS.  

 
Fonte: Maria Rizoneide Araújo Pontes, 2016. 

 

Para tanto, foram visualizados estruturas presentes nos 

tecidos vegetais, como parede celular (Figura 2A-B), estômatos 

(Figura 2B); epiderme recoberta por uma cutícula espessa, 

colênquima (tecido de sustentação), cristais de oxalato de 

cálcio do tipo drusa e parênquima fundamental (Figura 2D), 

além da região vascular, na qual foram evidenciados os tecidos 

vasculares (xilema e floema), esclerênquima (tecido de 

sustentação) (Figura 2C). 

O estudo com plantas de sua própria região torna-se um 

elemento muito eficaz no contexto da sala de aula, motivando 

os alunos a compreender conceitos e utilizá-los na reflexão 

sobre seu cotidiano. 
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Figura 2: Secções histológicas da folha de Ceiba glaziovii, 
observadas pelos alunos do 3º ano do Ensino Médio, da 
E.E.E.M. Francisco Marques de Melo, Damião-PB, ao 
microscópio óptico, no laboratório de botânica da UFCG, Cuité-
PB. A-B. Epiderme foliar: A. face superior; B. face inferior, com 
estômatos; C-D. Pecíolo: Detalhe da região vascular (C); 
Detalhe da epiderme recoberta por cutícula espessa (D). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 A experiência de aula prática em laboratório possibilitou 

aos alunos uma aula contextualizada, onde puderam vivenciar, 

através da observação microscópica, conteúdos teóricos 

abordados em sala de aula. Desse modo, além do fato de ter 

sido uma aula que saiu da rotina do ambiente escolar, através 

desta foi possível relacionar a teoria com a prática, a fim de 

contribuir com uma aprendizagem significativa. De acordo com 

Batista (2018), as aulas de laboratório são essenciais e 

possibilitam a contextualização, sendo necessário, entretanto, 

que estas contemplem discussões teóricas que vão além dos 

conceitos.  
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 É extremamente relevante destacar a realização desta 

etapa da pesquisa como essencial ao desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos, por ter lhes proporcionado um 

momento de observação científica e vivência prática em um 

ambiente extraescolar, de modo a contribuir na interação teoria-

prática, auxiliando na compreensão e aprimoramento de uma 

aprendizagem significativa. 

 

QUESTIONÁRIO PÓS-TESTE 

 

 Ao término das ações pedagógicas, e com o objetivo de 

verificar as concepções dos alunos sobre os conceitos 

abordados, e relacinar com as respostas dadas no questionário 

prévio, aplicou-se um questionário pós-teste. 

 Quando questionados sobre a importância das plantas 

da caatinga, os alunos foram unânimes, dos quais 60% 

relacionaram o uso dessas plantas com com fins econômicos, 

na alimentação humana e animal, como medicinais, como 

demonstrado no seguinte depoimento: “São importantes para 

sobrevivência de milhares de famílias para produção de 

alimentos e remédios e etc” (A 5). Para 40% dos alunos, as 

plantas da região semiárida são importantes, pois “são capazes 

de armazenar nutrientes e se manterem vivas” (A 15), ou seja, 

se referiram ao processo de fotossíntese, com a produção de 

açúcares e carboidratos. Através da resposta desta questão, 

quando comparamos com a do pré-teste, constatamos que 

houve uma mudança significativa no pensamento e 

conceituação dos alunos, que anteriormente tinham uma noção 

da importância das plantas da caatinga limitada, restrita apenas 

ao ambiente que estavam inseridos, e no pós-teste 

demonstraram uma visão mais ampla, atribuindo características 
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relacionadas a sua utilização. Portanto, demonstrou-se que 

houve uma aprendizagem significativa, onde puderam 

complementar o conhecimento prévio que já detinham. 

 Em relação aos meios que adquiriram informações a 

respeito das espécies vegetais pertencentes ao bioma 

Caatinga, 68% dos alunos afirmaram que adquiriram na escola, 

através da aula de biologia, palestras e aulas práticas, conforme 

os seguintes relatos:  
“Na sala de aula, pós ser passado esse projeto” (A 

8). 

“A escola é o principal ponto de partida para isso, 

mas na prática é muito mais legal conhecer de 

perto esses aspectos...” (A 12). 

 Outros meios de aquisição também foram mencionados, 

onde 20% citaram que através de conversas, seguidas por meio 

da internet, observações ou através de ambientes religiosos, 

através de livros, e em casa, todos com percentuais 

semelhantes (4%). Com esses relatos observamos que o 

conhecimento não se restringe unicamente a ambientes formais 

de ensino, ou seja, na escola, mas a espaços diversos, não 

formais. Resultado semelhante foi obtido por Morais et al. 

(2015) e Cavalcanti et al (2016), ao analisarem as concepções 

sobre caatinga de alunos do ensino médio no município de 

Patos-PB, onde a maior parte relacionou o ambiente escolar 

como o principal meio de informação sobre a vegetação. 

 Quando indagados como a população que reside no 

semiárido interage com o bioma caatinga, ou seja, de que forma 

beneficia ou prejudica, um elevado percentual dos alunos (65%) 

afirmou que o bioma os beneficia através da extração de 

produtos comestíveis, para 20% através da confecção de 

remédios e cosméticos e 15% considera que o benefício é a 

geração de trabalho e renda para a população. Observa-se que 
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as respostas, embora sejam coerentes sobre aspectos de suma 

importância para a população, estão relacionadas 

principalmente a sua importância econômica, benéfica, não 

tendo ocorrido nenhuma associação em relação a importância 

ambiental, ecológica. No entanto, não houve menções de como 

essa interação prejudicaria a população da região. 

 Considerando quais seriam as características 

adaptativas das plantas da caatinga que os alunos aprenderam 

após a aula prática, 30% não respondeu coerentemente ao 

questionamento, 25% declararam que a principal característica 

é o armazenamento de água em seu interior. Os demais 

depoimentos foram mais sucintos e coerentes, fazendo 

referência a características morfológicas e anatômicas 

abordadas na palestra, onde 15% citaram a presença de 

espinhos (espinescência), 10% mencionaram as folhas e caules 

suculentos, ou a queda de folhas durante o período de estiagem 

(caducifolia), e apenas 5% respondeu sobre a presença nessas 

plantas de tricomas e folhas com estômatos na face inferior. A 

partir desses resultados, percebe-se um conhecimento ainda 

ineficiente por parte dos alunos em relação as adaptações 

desenvolvidas pelas plantas da caatinga as condições 

estressantes as quais estão expostas.  

 Por fim, na última questão, foi solicitado aos alunos que 

realizassem um desenho sobre o que lembravam sobre 

adaptação de plantas da caatinga. As ilustrações de 75% dos 

alunos retratataram árvores e plantas nativas da caatinga, como 

espécies de cactos (Figura 3C), baseado apenas em suas 

características morfológicas. Outros desenhos retrataram como 

adaptações a suculência, caducifolia (Figura 3A-B), 

espinescência (Figura C) e acúmulo de água na raiz (Figura 

3D). Resultados semelhantes ao encontrado no presente 
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trabalho foram obtidos por Teixeira; Silva; Freixo (2018), ao 

investigarem as representações do bioma Caatinga por alunos 

do Ensino Fundamental em escolas no estado da Bahia, que, 

através da análise de desenhos destes, percebe-se que ainda 

prevalece uma visão estigmatizada sobre a vegetação da 

caatinga, relacionado a seca, vegetação com aspecto 

esbranquiçado, sem folhas, com galhos retorcidos e com 

espinhos. 

 

Figura 3: Desenhos realizados por alunos do 3º ano do Ensino 
Médio, da E.E.E.M. Francisco Marques de Melo, Damião-PB, 
retratando características das plantas da caatinga: A-B. 
Caducifolia; C. Espinescência; D. acúmulo de água na raiz. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Na última questão do pós-teste, perguntava-se qual seria 

a sugestão ou opinião dos alunos sobre o projeto desenvolvido, 

e a maioria (60%) consideraram que o projeto foi muito bom e 

contribuiu para um aprendizado significativo sobre as 

adaptações das plantas da caatinga, entre outras atribuições; 

15% citaram a aula prática de anatomia vegetal como muito 

boa, pois ajuda a “aprender na prática sobre a caatinga” (A 6), 

15% não souberam responder adequadamente, e com 

percentuais semelhantes, 5% dos alunos mecionaram que 

gostariam que tivesse mais vezes, e consideraram muito boa a 
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palestra. Portanto, pode-se observar que os alunos se 

expressaram de forma livre e espontânea ao dizerem que 

gostaram e que queriam que houvesse mais aulas práticas, pois 

para eles é algo novo, que sai da sua rotina e os leva a fazerem 

novas descobertas. 

 

CONCLUSÕES 

 

 De modo geral, os alunos possuem conhecimento sobre 

aspectos do bioma caatinga, porém ainda é incipiente no 

tocante as adaptações de sua flora, que deve ser melhor 

trabalhada no ambiente escolar. Entretanto, a partir da 

realização de intervenções pedagógicas (palestra informativa e 

aula prática), foi notório a ressignificação dos conteúdos obtida 

pelos alunos, analisado pelas respostas do questionário pós-

teste, demonstrando que o desenvolvimento de ações 

pedagógicas contextualizadas, integram, estruturam e 

articulam as disciplinas do currículo escolar com o cotidiano e a 

prática, resultando numa aprendizagem significativa e eficaz. 

 Constatou-se, desse modo, que houve uma contribuição 

para que os alunos desenvolvam um posicionamento 

crítico/reflexivo, tornem-se agentes do seu próprio saber, 

conhecendo, compreendendo, analisando e refletindo sobre 

temas do seu cotidiano, classificando e diferenciando os 

mecanismos adaptativos das plantas da caatinga, formulando 

hipóteses e concepções sobre o que foi estudado, conduzindo 

assim a construção de uma aprendizagem significativa. 
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