


Ano 2 (n. 3) - Abr. / Jun. 2011

ISSN - 2236-4552

CAMINHOS
Revista on-line de divulgação científica da UNIDAVI

 “Dossiê Saúde”



2

CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI

Reitor: Viegand Eger
Vice-Reitor: Célio Simão Martignago
Pró-Reitoria de Administração: Udo Antônio Spaeth
Pró-Reitoria de Ensino: Niladir Butzke
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão: Ilson Paulo Ramos Blogoslawski

EDITORA UNIDAVI
Editor Responsável: Jean Segata

Caminhos: revista on-line de divulgação científica da UNIDAVI
Publicação Trimestral

“Dossiê Saúde”

Coordenação: Ilson Paulo Ramos Blogoslawski 
 

Equipe Técnica: 

Contato:
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI

Rua Guilherme Gemballa, 13
Jardim América – Rio do Sul/SC - 89160-000

Diagramação: Osmair José Pereira 
Arte: Mauro Tenório Pedrosa 

Catalogação: Simone da Silva Conceição 
Secretaria: PROPPEX

Conselho Editorial:
Prof. MSc. Adalberto Andreatta – UNIDAVI 
Prof. Dr. Aldemir de Oliveira  – UNIDAVI
Prof. Dr. Adélcio Machado dos Santos – CEE  
Prof. Dr. Alexandre Meyer Luz  –  UFSC
Profa. MSc. Andréia Pasqualini – UNIDAVI
Prof. Dr. Carlos Manholi – UEL
Prof. MSc. Charles Roberto Hasse – UNIDAVI
Profa. Dra. Everley Rosane Goetz Furtado – UNIDAVI
Prof. Dr. Fábio Alexandrini – UNIDAVI
Prof. MSc. Flavio Joaquim Fronza – UNIDAVI
Prof. Dr. Gustavo Leal Toledo –  UFSJ

Profa. Dra. Hannelore Nehring –  UNIDAVI
Prof. MSc. Ilson Paulo Ramos Blogoslawski – UNIDAVI
Prof. MSc. Jeancarlo Visentainer – UNIDAVI
Prof. MSc. Jean Segata – UNIDAVI
Prof. MSc. José Sérgio da Silva Cristóvam  – UNIDAVI
Prof. Dr. José Ernesto de Fáveri  – UNIDAVI
Prof. Dr. Lucídio Bianchetti – UFSC
Prof. Dr. Nivaldo Machado  – UNIDAVI
Prof. Dr. Valdir Prigol  – UNOCHAPECÓ
Profa. Dra. Simone Hedwig Hasse – UNIANCHIETA
Prof. Dr. Th eophilos Rifi otis – UFSC



3

Sumário
5

7

27

49

71

91

101

121

Apresentação

A auto-percepção do enfermeiro no atendimento a pcr em pediatria de uma 
instituição hospitalar

Dirceu Dorival das Neves
Augusto Fey

Atenção à saúde do idoso nas equipes de saúde da família – um estudo sobre 
integralidade

Adalberto Jorge França Silveira
Lara Fernanda Cordeiro Concer

O voleibol entre o real e o ideal: “sacando sobre suas abordagens metodológicas”
Jeferson Vandresen
Roberto Mafli

Análise da freqüência e do tipo de doenças apresentadas em crianças do 
município de Rio do Sul de acordo com o período de amamentação.

Camila Winiarski
Juliane Graciela Rambo
Leandro Luiz Dellagiustina 

Vulnerabilidade na adolescência: promoção à saúde a partir do autocuidado
Clarice Elisa da Silva Chavez Calderon
Ana Lúcia Dalla Wequia
Bolívar Bittelbrunn 

A necessidade da bioenergetica no futsal
Eduardo Cartier Larangeira
Diego Luiz Leal

A iniciação ao futsal para crianças: os riscos da especialização precoce
Alex Luiz da Silva
Anderson Zampier Ulbrich



4

Os suicídios na região do Alto Vale do Itajaí – um estudo entre 1996 e 2006
Hannelore Nehring 
Jaqueline Nehring 
Dalmir da Silva 
Tatiana de Oliveira Brauner
Cirlei Aparecida de Liz
Isaac Haveroth
Cintia Beatriz Bittencourt 135



5

Apresentação

A divulgação dos resultados de pesquisas, de registros de programas, 
projetos e experimentos compõem a valiosa etapa de divulgação científica de uma 
comunidade acadêmica. É imprescindível inserir os resultados de investigações 
científicas e o pesquisador no debate nacional.

A produção de uma revista envolve diversos atores e tem a capacidade de 
apresentar cenários que atendam as necessidades científicas de públicos ávidos 
por informações e novos conhecimentos. A Revista Caminhos - Área Biológicas 
e da Saúde apresenta os frutos de produções de discentes e docentes dos cursos 
de Educação Física, Enfermagem e Psicologia da UNIDAVI e trás consigo todo 
o empenho dos autores e editores para tratar de temáticas produtivas e relevantes. 

A estreia Revista Caminhos - Área Biológicas e da Saúde no meio científico 
promove o desafio de buscar a consagração e o reconhecimento das produções 
científicas locais. Entretanto, sabe-se que nenhuma revista consegue a perfeição. 
O objetivo dessa revista é compartilhar a ciência que está sendo produzida pelos 
grupos de pesquisa e outros pesquisadores, cumprindo o papel de disseminar 
conhecimento dando-lhe dimensão junto comunidade.

É fascinante idealizar um periódico e poder colher os frutos dessa ideia 
quando a primeira publicação é disponibilizada. Porém, manter e aprimorar o 
periódico são trabalhos árduos e constantes. Além do trabalho interno, é vital que a 
comunidade acadêmica esteja sensibilizada para a produção científica e que busque 
dar respostas a problemas de âmbito local, nacional e até mesmo internacional.

Para abrir este debate, reuniu-se, nesta edição da Revista Caminhos - Área 
Biológicas e da Saúde artigos que abordam temas significativos para profissionais 
e estudiosos na área da saúde. O campo da saúde reúne uma diversidade enorme 
de temas e áreas de atuação sendo possível produzir um panorama cuja análise 
ultrapassaria o escopo desta publicação.

Aqui é tratada uma diversidade de temas, passando pelos caminhos da 
saúde coletiva, pelas especificidades da área hospitalar, contemplando discussões 
que tratam de crianças, adolescentes e idosos, além de apresentar produções 
direcionadas às práticas desportivas.
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Os oito artigos publicados nessa edição abrem os caminhos das ciências da 
saúde dando início a uma série de outras publicações que certamente ganharão 
reconhecimento no meio científico pela consistência e clareza das produções. 
Acredita-se que progressivamente a Revista atinja mais importância e alcance 
padrões de referência em publicações.

Esta produção representa uma importante etapa na divulgação do 
conhecimento científico produzido no meio acadêmico local. Além disso, nos 
oferece informação e nos convida a reflexão. Nesse momento, o mais importante 
é a sua leitura.

Prof. Msc. Rosimeri Geremias Farias
Coordenadora do Curso de Graduação em Enfermagem UNIDAVI
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 A AUTO-PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO NO 
ATENDIMENTO A PCR EM PEDIATRIA DE UMA 

INSTITUIÇÃO HOSPITALAR1

Dirceu Dorival das Neves2

Augusto Fey3

RESUMO
A parada cardiorrespiratória (PCR) em pediatria é uma ocorrência que não é rotineira, exigindo da 
equipe multidisciplinar conhecimento técnico-científico, aprimorando especialmente o enfermeiro. 
O objetivo da pesquisa é averiguar a auto-percepção dos enfermeiros na unidade pediátrica de uma 
instituição hospitalar frente ao atendimento da PCR. A metodologia empregada foi descritiva com 
analise qualitativa. A pesquisa foi realizada em uma instituição hospitalar situada no estado de Santa 
Catarina (SC), a população de escolha foi constituída por enfermeiros que fazem supervisão na 
unidade de internação pediátrica. Os dados foram coletados a partir de um questionário composto 
por perguntas abertas. Os resultados demonstram que os enfermeiros pesquisados são capazes de 
reconhecer sinais e sintomas de um PCR em pediatria, porém durante o atendimento relatam ter 
algumas dificuldades no atendimento. 

Palavras – chave: parada cardiorrespiratória; enfermeiro; conhecimento. 

ABSTRACT
The cardiorespiratory arrest is a non-commom ocurrence in Pediatrics that demands scientific and 
technical knowledge from the nurse. The survey’s objective is to verify nurses’ behaviour ahead of a 
CPR support in a hospital’s pediatric unit. We used descriptive methodology with qualitative analysis. 
The survey was conducted in a hospital on Santa Catarina district, and the chosen population was 
composed by nurses in charge of supervision in the Pediatrics unit. Data was collected from an open 
questionaire. Results showed the investigated nurses are able to recognize signals and symptoms of an 
arrest in pediatrics, although they admitted having difficulties during the CPR procedures. 

Key - words: Cardiorespiratory arrest - Nurse - knowledge
 

1 Artigo Cientifi co apresentado na Pós-Graduação de Emergência e Terapia Intensiva do Centro universitário 
para o Desenvolvimento do Alto vale do Itajaí 

2 Aluno do Curso de Pós-graduação em Emergência e Terapia Intensiva do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, Bacharel em Enfermagem; Enfermeiro da Clínica Pediátrica, Unidade 
Intermediaria de Cuidados Neonatais e Unidade Intensiva Pediátrica e Neonatal.

3 Professor do curso de Pós Graduação em Emergência e Terapia Intensiva do Centro Universitário pera o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, Mestre em Cirurgia PUC-Pr, Doutorando em Ciências da Saúde  
PUC-Pr.     
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 INTRODUÇÃO

A Reanimação Cardio Pulmonar (RCP) teve iniciou da década de 50 quando 
os estudiosos verificaram que, de fato, as manobras tinham ênfase na PCR. Até 
então décadas anteriores, os pacientes que eram acometidos pelo episódio não eram 
ressuscitados, pois havia uma crença que nada poderia ser realizado para salvar 
a vida do paciente. Kouwenhoven e Jude, a partir da década de 60 descreveram 
a circulação do sangue quando o coração está parado, e que quando o mesmo 
é bombeado contra a coluna sobre massagem pertinente o coração e o fluxo 
sanguíneo voltará a se estabelecer. A partir desta década as melhorias nas técnicas de 
ressuscitação estão sendo atualizadas até os dias atuais. (PIRES; TARLING, 2002).

De acordo com biblioteca digital, Leitão et al (2005, apud MENEZES 
2009), no século XX entre a década de 30 e 40, com base dos estudos de James 
Elam, comprovou que as ventilações boca a boca eram efetivas quando a massagem 
cardíaca era suspendida durante este ato, e que se levantasse a mandíbula 
inclinando a cabeça o processo de desobstrução das vias aéreas seria parcialmente 
ou completamente efetiva para salvar a vida do paciente.

Já relatos Bíblicos constatam que a ressuscitação evoluía perante os 
acontecimentos da época conforme Bíblia Sagrada (1987, V.17, p. 389):

Algum tempo depois, o filho desta mulher, dona da casa, adoeceu, o 
seu mal era tão bravo que já não respirava. A mulher disse a Elias: “Que 
há entre nós dois, homem de Deus? Vieste, pois, á minha casa para 
lembrar-me os pecados e matar o meu filho?” – “Da-me o teu filho”, 
respondeu-lhe Elias. Ele tomou-o dos braços de sua mãe e levou-o ao 
quarto de cima onde dormia e deitou-o ao seu leito. Em seguida orou ao 
Senhor, dizendo: “Senhor meu Deus, até a uma viúva, que me hospeda, 
quereis afligir, matando-lhe o seu filho?” Estendeu-se em seguida sobre 
o menino por três vezes invocando de novo o Senhor: “Senhor, meu 
Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte á êle”. O Senhor ouviu 
a oração de Elias: A alma do menino voltou a êle e êle recuperou a vida. 
Elias tomou o menino, desceu do quarto superior ao interior da casa 
entregou-o a mãe, dizendo: “Vê: teu filho vive.” A mulher exclamou:” 
Agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está 
verdadeiramente em teus lábios.”.
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Muitas são as definições de parada cardiorrespiratória na literatura, mas 
todos os autores concordam e afirmam a gravidade deste evento e as conseqüências 
das complicações que comprometem a vida da criança. 

De acordo com Aehlert (2007, p. 23) “O termo ‘parada cardíaca’ é mais 
comumente utilizado do que ‘parada cardiopulmonar’ quando se refere a um 
paciente que não esta respirando e não tem pulso”.  

Existe hoje varias definições de parada cardíaca entre os estudiosos, um 
desses conceitos é a “inadequação do débito cardíaco para a manutenção da vida” 
resultado da diminuição do débito cardíaco, consequentemente relacionado pela 
“interrupção súbita da atividade mecânica ventricular”. Silva; Pereira; Mesquita 
(2004, p. 405).

Autores afirmam que as causas para a PCR na pediatria são diversas, uma 
delas é a “fase terminal” onde as funções respiratórias e circulatórias poderão estar 
diminuídas levando a criança a uma parada cardiorrespiratória. O profissional 
poderá detecta a disfunção tanto respiratória quanto circulatória para o tratamento 
precoce. (CARVALHO; SOUZA; LOPES DE SOUZA, 2004, p. 54). 

De acordo com Lewis; Minter; Witte (1983, apud AMERICAN HEART 
ASSOCIATION, 1998, p.4), em lactentes e crianças a parada cardiorrespiratória é 
comum quando a mesma é acometida pela insuficiência respiratória, sendo assim 
é de extrema importância que a equipe principalmente o enfermeiro identifique 
esta falência para que se possa estar realizando a prevenção da PCR. Se a equipe for 
rápida em atender a esta emergência com eficiência a probabilidade de sobrevida 
é grande. 

De acordo com Zorzela; Garros; Caen (2007, p. s65). “A adequada 
RCP básica, o rápido acesso ao sistema de emergência, a oferta de suporte de 
vida avançado e a prevenção de seqüelas são os objetivos para se obter um bom 
prognóstico no atendimento da criança”.

A RCP mesmo sendo um episódio frequente nas unidades hospitalares, 
requer da equipe que presta á assistência, agilidade em sua atuação, para isso, é 
necessário uma padronização em relação ao atendimento. (MENEZES et al, 2009).

Segundo Knobel (2006), o enfermeiro deve estar apto a atender 
emergências cardíacas, ele deve seguir a novas diretrizes de 2005 em reanimação 
cardiorrespiratória bem como o suporte básico a vítimas acometidas pós PCR.

De acordo com Aehlert (2007), o atendimento precoce em ACLS (Advanced 
Cardiac Life Support) em ambientes hospitalares na realização na assistência 
a pacientes acometidos a PCR, melhora o prognóstico de vida do paciente. A 
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ressucitação cardiopulmonar requer da equipe tarefas importantes para melhorar 
a sobrevida do paciente, dentro destas tarefas estão: a manipulação das vias aéreas, 
as manobras torácicas, a monitorização dos sinais cardíacos, a desfibrilação, e o 
acesso venoso calibroso para a infusão de líquidos.

Para Menezes et al (2009), O enfermeiro tem papel de coordenador durante 
o processo de reanimação de um paciente, pois é ele que na maioria das vezes, 
avalia primeiramente a criança.

Para Zanini et al (2009, p.144), “O enfermeiro é vital nos esforços para 
reanimar um paciente, sendo que é ele, frequentemente, que avalia em primeiro 
lugar e inicia as manobras de RCR, chamando a equipe”.

O enfermeiro tem grande importância na continuação permanente pré 
e pós RCP, isso se distingue desde o primeiro atendimento até o apoio familiar. 
Gallo; Hudak (1997, apud MENEZES et al, 2009).   

Mesmo que o processo de reanimação venha a falhar, é necessário que 
durante o procedimento o enfermeiro faça de sua equipe parceiros de suas 
atribuições. Para que isso aconteça o enfermeiro deverá ensinar a sua equipe sobre 
os valores de seu comportamento no momento da assistência. biblioteca digital 
Matsumoto( 2009).

Os enfermeiros devem estar capacitados para que seja realizado o atendimento 
á vitimas acometida por uma PCR de modo “sistematizado e padronizado”, para 
que isso aconteça os enfermeiros deverão estar treinados e seguindo atualizações 
nos seus conhecimentos gerais para garantir um bom atendimento. Também 
é necessário que os materiais utilizados nas manobras de ressuscitação estejam 
padronizados e organizados de forma que, facilite o entendimento da parte dos 
enfermeiros no momento de sua manipulação. Knobel (2006, p. 2426).

A atuação do enfermeiro no primeiro atendimento a vítimas acometidas 
de PCR inicialmente é a implementação do suporte básico de vida mantendo a 
oxigenação e circulação até o momento que seja oferecido o suporte avançado a 
criança. (CARVALHO; SOUZA; LOPES DE SOUZA, 2004).

Ainda em relação suporte avançado de vida, Lopez; Campos Júnior (2007, 
p.2057) afirmam que, “[...] consiste na continuidade das medidas e manobras de 
suporte básico de vida adicionado a outras intervenções e eficácia mais duradoura 
(ventilação com bolsa-valva-máscara obtenção de via aérea avançada, obtenção de 
acesso vascular, e administração de fármacos e desfibrilação elétrica)[...]”.

As manobras de ressuscitação realizadas pela equipe de enfermagem é 
uma medida essencial para salvar vidas, ela tem como manutenção da respiração 
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através da ventilação artificial, e manutenção da circulação através das compressões 
torácicas. (POTTER; PERRY, 2005). 

OBJETIVO

 O objetivo deste trabalho foi reconhecer a percepção dos enfermeiros sob 
a sua atuação em PCR pediátrica e reconhecer as suas dificuldades.

 

MATERIAL E MÉTODO

A população do estudo foram os enfermeiros que atuam em uma instituição 
hospitalar, onde a amostra foi definida após a participação de todo o grupo de 
enfermeiros desta instituição este, formado por 30 enfermeiras (os) que são 
responsáveis pela supervisão da unidade de internação pediátrica desta instituição 
sendo que somente 29 enfermeiros aceitaram participar da pesquisa. Foi utilizado 
um questionário de perguntas abertas para facilitar o levantamento dos dados, as 
mesmas seguem abaixo: 

1- Você já vivenciou uma PCR na pediatria? No caso de resposta afirmativa, 
descreva como foi sua atuação. No caso de resposta negativa descreva o que você 
faria em primeiro lugar? 

2- Caso você seja solicitado para atender a uma PCR em pediatria, você se 
sente seguro para atender a esta intercorrência?  Quais são as suas dificuldades? 

3- Como você identifica a PCR em uma criança?    
4- Diga a sua opinião sobre o conhecimento do enfermeiro ao atendimento 

a PCR em pediatria.
Como critérios de inclusão foram selecionados para a pesquisa todos os 

enfermeiros que realizam supervisão de enfermagem deste setor, entretanto, não 
participam do cotidiano destas unidades como enfermeiros assistenciais.

O critério de exclusão foi pautado em não realizar a pesquisa com os 
profissionais que recusaram a sua participação no processo.

      O local destinado para a realização desta pesquisa foi o Hospital 
Regional Alto Vale, localizado no município de Rio do Sul em Santa Catarina, 
que está classificado como hospital de referência que atende municípios da 
região abrangente. É um hospital filantrópico, sem fins lucrativos, mantido com 
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atendimentos conveniados ao SUS, particulares e outros convênios de saúde.
Realizou-se o contato em campo para primeiro conhecer e interagir com 

todos os profissionais de enfermagem.
Em outro momento conversamos com a enfermeira administrativa e 

a administradora do hospital onde foi entregue uma cópia do pré – projeto e 
explicando a importância de nossa pesquisa.    

A participação e contribuição das enfermeiras (os) aconteceram a partir 
do esclarecimento dos objetivos, sendo solicitado que assinasse Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido assegurando-lhes o anonimato, sigilo, e o 
livre acesso aos dados, como também a liberdade para sair da pesquisa a qualquer 
momento. 

Os dados obtidos serão mantidos em sigilo nos arquivos pessoais dos autores. 
Para favorecer e analisar as informações e discussão dos dados coletados 

durante nossa pesquisa agrupou-se as respostas em categorias distintas: atuação 
do enfermeiro frente ao atendimento da PCR e dificuldades encontradas frente 
ao atendimento em PCR.

Após a organização das informações obtidas, desenvolvemos uma análise 
crítica dos dados com o referencial teórico para que se possam alcançar os objetivos 
de nosso estudo.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

A PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS FRENTE AO ATENDIMENTO 
DA PCR

Em relação á vivência de uma PCR em pediatria a maioria dos sujeitos da 
pesquisa relatam não terem presenciado, mesmo assim descrevem o que fariam:

“Nunca vivenciei uma PCR na pediatria. Em primeiro lugar detectaria a 
ausência de pulso em artérias de grosso calibre como carótida ou femoral, após pediria 
ajuda e já iniciaria o suporte básico de vida (ABCD)”. (relato do entrevistado)

Para que se possa ser reconhecido os sinais e sintomas de uma PCR é 
necessário à observação da falência da respiração, ausência de pulsos em grandes 
artérias como a braquial, femoral ou carotídea. (LOPEZ; CAMPOS JÚNIOR, 
2007).
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“Nuca vivenciei uma PCR pediátrica, mas chamaria ajuda, avisar o médico, 
trazer para perto o carrinho de emergência, iniciar com manobras de RCP. Todos estes 
passos são mais ou menos simultâneos. (relato do entrevistado).

“Nunca vivenciei uma PCR na ‘pediatria’. Após avaliar a PCR, coordenaria a 
equipe, delimitaria funções, chamaria plantonista da UTI, e os materiais necessários. 
Iniciaria as manobras conforme o ABCDE, visando a melhor sobrevida do paciente. 
(relado do entrevistado).

Porém, mesmo não vivenciando PCR em pediatria as enfermeiras descrevem 
como atuariam perante á PCR.

 Independente de onde ocorra uma parada cardiorrespiratória, os objetivos 
da equipe de ressuscitação são restaurar a respiração espontânea e a circulação e 
preservar o funcionamento de órgãos vitais. Aehlert (2007).

Aqueles que já vivenciaram uma PCR relataram momentos trágicos no 
atendimento à criança acometida de uma PCR como afirma a pesquisada a seguir:

“Estava de supervisão de final de semana quando o funcionário da unidade 
estava chorando e perguntei por quê? Então ela respondeu que tinha uma criança 
parada no leito. Corremos e pegamos ela para por na sala de procedimento, tudo foi 
muito trágico por que nenhum material funcionou tive que chamar os funcionários 
da UTI neo e por fim, acabamos encaminhando a criança para UTI pediátrico”. 
(relato do entrevistado).

 No momento de uma parada cardiorrespiratória a equipe de enfermagem 
sofre um grande abalo psicológico, levando a um estremo de estresse. “O enfermeiro 
deve estar apto e seguro para coordenar sua equipe”, para que haja eficiência na 
assistência, para que o atendimento seja eficaz. Biblioteca digital, Cintra (200, 
apud SANTOS 2009).

   Para um atendimento eficaz, organizado e efetivo é necessária que toda a 
equipe de enfermagem, principalmente o enfermeiro, estejam tranqüilos diante ao 
problema, e que estejam com todos os materiais e equipamentos necessários para 
que se possa atender com êxito a uma PCR. Biblioteca digital (MATSUMOTO, 
2009).

O perfeito atendimento de uma PCR pressupõe-se um ambiente organizado 
e composto por todos os materiais e equipamento necessários para prestar o 
atendimento efetivo e imediato ás vitimas. ( LOPEZ; CAMPOS JÚNIOR, 2007).

O enfermeiro diante de uma PCR tem como dever a instrução de sua 
equipe durante as manobras de ressuscitação, pois ele é que lidera e traz segurança 
para a equipe. 
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A equipe inclui um enfermeiro que serve como membro principal. O 
primeiro enfermeiro presente se torna líder inicial da equipe instituindo a tentativa 
de reanimação.

Na interdependência o enfermeiro procura estabelecer funções para a 
equipe, para que a assistência seja direcionada na manutenção e recuperação da 
saúde. (HORTA, 1979).

Sabe-se que o enfermeiro tem como função a liderança da equipe ao 
atendimento a crianças vitimas de uma PCR. Porém é importância que o 
enfermeiro saiba as suas funções durante a uma emergência como relatam as 
enfermeiras nos comentários descritos a seguir:

“Como supervisão fui chamada chegando ao local solicitei a saída de outras 
pessoas/paciente ao mesmo tempo trouxe o carrinho de emergência, chamar o médico 
intensivista verificar a presença ou ausência de pulso e respiração, atribuir funções 
para os funcionários medicações despir a criança, eu fiquei na cabeça com a ventilação 
uma funcionária para a massagem cardíaca e um funcionário fora para auxiliar ao 
que se necessita, então a criança foi para a UTI pediátrica”. (relato do entrevistado)

“A minha atuação foi organizar o atendimento á equipe de enfermagem, delegar 
funções, também no momento puncionei acesso periférico”. (relato do entrevistado).

Faz parte de uma organização de um ambiente a monitorização da vitima 
bem como a sua avaliação no momento da PCR, isso garante uma boa informação 
sobre os padrões vitais da criança, para que se possam ser realizado medidas 
avançadas de reanimação. (TACSI; VENDRUSCOLO, 2004).

Nota-se que a partir dos relatos, que não há uma medida de prevenção da 
PCR na pediatria, sabe-se que a prevenção é a melhor maneira de evitar a evolução 
da PCR através do diagnóstico precoce de uma insuficiência respiratória.

 “Quando a parada cardíaca pediátrica ocorre, representa um evento 
terminal de choque progressivo ou falência respiratória [...]”. Carvalho; Souza; 
Lopes de Souza, (2004, p.62). 

 É preciso agir precocemente antes que a hipóxia leve a criança a uma 
parada cardíaca “total”, “com seu consequente prognóstico sombrio”. Behrman; 
Kliegman; Jenson (2002, p. 239).

A atualização da equipe de enfermagem garante um melhor preparo para 
o atendimento de uma PCR. Apesar de ser uma instituição que atenda urgências 
pediátricas, as enfermeiras se sentem despreparadas para atender este agravo.

“É péssimo, falta tempo e vontade em buscar por este conhecimento o enfermeiro 
na PCR deve estar apto para neste momento orientar as ações de equipe de enfermagem, 
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eu me sinto despreparada para isto. Acredito que a maioria dos enfermeiros da nossa 
instituição também tem dificuldades assim como eu ficaria muito feliz se de uma 
forma os enfermeiros que sabem de suas deficiências estimulassem as enfermeiras desta 
unidade, e pudessem realizar um treinamento com todos. Frente a este despreparo que 
apresentamos. Sugiro também que esta pesquisa (os resultados) seja levado a nossa 
gerente de enfermagem para que repasse a comissão de educação continuada que está 
sendo formada por uma equipe de enfermagem que, diga-se de passagem... que fui 
convidada para fazer parte através de um convite de nossa gerência, entretanto, em 
virtude das modificações do sistema de informática ainda não iniciamos”. (relato do 
entrevistado) 

“No atendimento de PCR em pediatria, penso que ainda falta alguns 
conhecimentos, pois geralmente o que aprendi na faculdade é mais voltado para o 
adulto, e sobre criança é pouco. Acho necessário mais treinamento tanto pratico quanto 
teórico, pois na PCR em pediatria encontramos algumas particularidades já que 
estamos lidando com crianças. Por isso que minha opinião sobre o meu conhecimento 
acerca de PCR em pediatria ainda é pouco, necessitando em aprender mais”. (relato 
do entrevistado) 

O conhecimento cientifico do enfermeiro é fundamental dentro das 
instituições que atendem crianças em risco de PCR. Este conhecimento agiliza o 
atendimento, através da organização da equipe diante de seu embasamento teórico. 
“Os enfermeiros das unidades aliam a fundamentação teórica (imprescindível) a 
capacidade de liderança, o trabalho discernimento a iniciativa a habilidade do 
ensino a maturidade e a estabilidade emocional”. biblioteca digital Gomes(1994, 
apud MATSUMOTO 2009).

Os enfermeiros devem estar capacitados para que seja realizado o 
atendimento á vítimas acometida por uma PCR de modo “sistematizado e 
padronizado”, para que isso aconteça os enfermeiros deverão estar treinados 
e seguindo atualizações nos seus conhecimentos gerais para garantir um bom 
atendimento. Knobel ( 2006, p. 2426).

O treinamento da equipe de enfermagem é fundamental para que a 
assistência prestada estas crianças se torne um momento onde a equipe esteja 
segura de suas funções e atribuições através de educação continuada para atualizar 
o conhecimento destes profissionais.

Na área específica o enfermeiro atende as necessidades do ser humano e 
através do ensino ajuda o ser a se cuidar diante de suas necessidades humanas 
básicas. Horta (1979).
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Para Silva; Padilha (2001, p. 364). “Certamente, o investimento em 
treinamento para os profissionais que prestam assistência direta aos pacientes 
em PCR [...]” podem garantir um atendimento eficaz e seguro proporcionando 
segurança no decorrer do atendimento.

DIFICULDADES ENCONTRADAS PERANTE O ATENDIMENTO 
EM PCR

Por ser um episódio que acomete na maioria das vezes mais adultos do 
que criança, o atendimento a PCR pela equipe atuante pode ser um momento 
difícil pelo fato de que o volume de casos críticos pediátricos é pequeno e pelas 
“[...] oportunidades limitadas de reforçar seu conhecimento e habilidades em 
ressuscitamento pediátrico.” Behrman; Kliegman; Jenson (2002, p.239).

As instituições que atendem emergências pediátricas necessitam de uma 
equipe de enfermagem rica em conhecimento técnico e cientifico para que se possa 
ser realizado uma assistência de qualidade, os relatos anteriormente mostram que 
estes profissionais necessitam de uma atualização, seja ela por educação continuada 
especialmente os protocolos, neste caso o ACLS.

Em um ambiente onde a vítima é uma criança seja ela de qualquer idade, 
a principal dificuldade apresentada pela equipe é a manipulação dos fármacos 
e o desconhecimento das diluições e frações conforme relatam à maioria dos 
enfermeiros:

“Minha maior dificuldade esta na diluição e fracionamento dos medicamentos, 
pois estes devem ser rápidos e precisos e não fazem parte do nosso dia-a-dia”. (relato 
do entrevistado)

“Acredito que a minha maior dificuldade seria a diluição e administração da 
medicação em crianças” (relato do entrevistado)

“Tenho dúvidas, não me sinto seguro em relação à diluição de medicamentos”. 
(relato do entrevistado).

  De acordo com Wong (1999, p. 634). “As enfermeiras devem estar 
particularmente alertas quando computam e administram substancias em lactentes 
e crianças” 

A administração de um fármaco é uma das responsabilidades do enfermeiro. 
O fármaco mal administrado pode causar problemas ao cliente e leva-lo a uma 
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piora no prognóstico do paciente, “é necessário que o profissional que administra 
medicamentos esteja consciente e seguro de sua ação e possua conhecimentos 
ou acesso as informações necessárias. Dúvidas e dificuldades não esclarecidas 
corretamente levam a incerteza e insegurança” Silva et al. (2007). 

Para Potter; Perry (2004, p.763). “A enfermeira deve assumir a plena 
responsabilidade pelas ações empreendidas, o que engloba a administração de 
medicamento” O enfermeiro deve estar seguro, ciente, quando ao administrar 
um medicamento ele deverá estar seguro de suas reações adversas e terapêuticas e 
que o mesmo não provoque dano ao paciente.

De acordo com Clayton; Stock (2006), os enfermeiros devem ter consciência 
de que antes de administrar um fármaco o mesmo deve ter conhecimento de 
suas responsabilidades profissionais. A falta deste conhecimento pode prejudicar 
as formas de diluição e administração, causando atraso e até erros na aplicação 
destes fármacos.  

Ao administrar um fármaco o enfermeiro devera estar instruído na 
questão calculo e dosagem de fármacos como afirma Peter; Perry (2004, p. 763). 
“Entretanto as enfermeiras devem estar cientes das fórmulas utilizadas para calcular 
as doses pediátricas e tornar a verificar as doses antes da administração”. 

As dificuldades são diversas, dentre elas encontramos relatos dos enfermeiros 
quanto á manobra de ressuscitação em pediatria, bem como a ventilação e a 
massagem cardíaca específicas em crianças e também á verificação de pulsos, como 
observa-se nas seguintes narrações:

“Ainda não sei identificar qual é o melhor pulso da criança e como se faz a 
massagem cardíaca em criança é continua? (massagem e ventilação) ou se á outra forma 
como adultos em fim não sei o que faria” (relato do entrevistado).

“Estou acostumada trabalhar somente com adultos a força empregada durante 
a massagem cardíaca é muito diferente do atendimento pediátrico.” (relato do 
entrevistado).

“Não do que fazer, mas a forma, intensidade da massagem e numero de tubos”. 
(relato do entrevistado). 

Sabe-se que é indispensável o conhecimento dos enfermeiros na RCP, 
principalmente na identificação dos pulsos onde os quais são utilizados para a 
identificação da PCR, assim como as manobras de ressuscitação conforme a idade 
da criança.

Existem diretrizes de ressuscitação que nos mostram as diferentes formas de 
reanimações, desde neonatos até adultos, a maioria dos enfermeiros hoje procuram 
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seguir estas diretrizes com a ajuda dos manuais de normas estabelecidas para tais 
procedimentos, cabe o enfermeiro se atentar com as novas diretrizes através das 
informações (livros, palestras etc...), ou através dos serviços de educação continuada 
permanente oferecida pela instituição.

A RCP mesmo sendo um episódio freqüente nas unidades hospitalares, 
requer da equipe que presta á assistência, agilidade em sua atuação, para isso, é 
necessário uma padronização em relação ao atendimento. (MENEZES et al, 2009).

Segundo Zorzela; Garros; Caen (2007), diante de uma parada cardíaca 
em uma criança, o tempo de verificação de pulso tanto braquial quanto femoral 
é de aproximadamente 10 segundos, caso o profissional não conseguir detectar é 
necessário que inicie a RCP o quanto antes para garantir a sobrevida da criança.

O pulso ao ser sentido, representa uma elevação ou pressão do sangue 
nas artérias. Essa pressão se origina grassas a força de contração do coração em 
bombear o sangue para nossas artérias de várias partes de nosso corpo. (POTTER; 
PERRY 2004).

A melhor artéria para uma ideal avaliação do estado circulatório conforme 
Potter; Perry (2004, p. 584) são as “artéria radial e carótida[...]”. Quando um 
individuo tem a sua bomba circulatória prejudicada, o melhor pulso a ser palpado 
neste momento é a carótida, isso devido a situações fisiológicas onde o cérebro 
ainda recebe fluxo ideal de sangue para a sua nutrição.

De acordo com Hudak; Gallo; ( 1997, p. 270). “A falta de pulso é bem 
mais determinada pela palpação da artéria carótida ou femoral. A palpação da 
carótida esta quase sempre imediatamente disponível, enquanto que a palpação 
da femoral não está”. 

Em relação massagem a cardíaca Carvalho; Souza, Lopes de Souza (2004) 
relatam que quando uma vitima é submetida a pressões torácica a mesma terá o 
seu fluxo sanguíneo retomado e restabelecendo seu pulso. 

De acordo com Behrman; Kliegman; Jenson (2002) as compressões torácicas 
variam conforme a idade e o tamanho da criança. Crianças menores de 1 ano 
podem-se realizar compressões torácicas colocando os dois dedos.
Em crianças maiores de 1 ano até 12 anos é realizado a compressões torá-
cicas com a região tênar da mão. (SOUZA, LOPES de SOUZA 2004). 
A partir dos 12 anos são realizadas compressões torácicas com as duas 
mãos com relação 30:2, e para lactentes e crianças são realizadas 15:2. 
(AEHLERT 2007).
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Em relação à ventilação a parada respiratória é um momento crucial onde 
a mesma pode levar a criança á evoluir a parada cardíaca, por isso, a enfermeira 
deverá ser ágil para que essa progressão não seja efetiva. (WONG  1999).

Wong (1999, p. 706) relata que “existem vários métodos para controlar ou 
assistir a ventilação. A assistência temporária pode ser fornecida por uma bolsa de 
ventilação manual auto-inflável[...]”. 

A ventilação endotraqueal é a forma de ventilação assistida mais efetiva, 
sendo a mesma realizada por profissionais especializados. Quando a criança está 
intubada é necessário o acompanhamento das posições ideais do tudo pela equipe 
de enfermagem, sendo que o mesmo corre o risco de se deslocar. (CARVALHO; 
SOUZA, LOPES de SOUZA 2004).

Entendemos que a enfermagem é peça principal para a avaliação e 
reconhecimento dos sinais e sintomas de uma PCR, a mesma é também responsável 
pela assistência a vitimas em PCR que deverão receber o melhor atendimento, 
sem que haja duvidas desfavorecendo o bom atendimento, principalmente a falta 
da pratica como relata a enfermeira a seguir:

“A minha maior dificuldade é a falta de pratica o torna essa experiência um 
coisa nova que eu ainda não vivenciei”. (relato do entrevistado)

“Acho que quando se trata de pediatria, ou seja, criança, sempre sentimo-nos um 
pouco inseguros, a responsabilidade sobre o efeito final da PCR parece maior, quanto às 
dificuldades, os parâmetros de sinais vitais são diferenciados”. (relato do entrevistado)

Para um atendimento de emergência exija-se do enfermeiro assistencial 
“experiência e capacitação” qualidades importantes que o enfermeiro atuante 
deverá ter. Tcsi; Vendruscolo (2004, p. 481). 

Diante dos relatos podemos reconhecer que a falta do conhecimento para o 
atendimento em pediatria fará com que a assistência seja feita de forma inadequada, 
contribuindo para o insucesso das manobras.

Os sinais vitais depois de uma parada cardíaca, são um dos principais 
controladores do estado hemodinâmicos do paciente, pois diante das complicações 
o paciente corre o risco de sofrer novas mudanças em seu estado de saúde e assim 
evoluído para um prognóstico negativo. Hudak; Gallo (1994, apud ZANINI et 
al 2006).  

Deve-se ter uma observação continua dos sinais vitais, monitorizando os 
traçado eletrocardiográfico e analises de vários parâmetros hemodinâmicos, essas 
ações irão ajudar a equipe de enfermagem a detectar modificações do estado 
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hemodinâmico do paciente favorecendo ao paciente critico uma eficácia no seu 
tratamento. (CALIL; PARANHOS, 2007).

Tendo em vista, as dificuldades apresentadas são observadas como 
transtornos durante o atendimento, e o mesmo podem ser resultantes da falta de 
sincronismo da equipe e a falta de padronização do atendimento como relato seguir:

“Grande parte do transtorno ocorrido durante o atendimento nestas situações 
emergenciais é resultante da falta de priorização de alguns passos, o excesso de pessoal 
e erros na divisão e funções durante o atendimento”. (relato do entrevistado)

Cabe a unidade de internação, onde é admitido paciente em risco de PCR, 
a elaboração de rotinas a serem padronizadas através de protocolos para facilitar o 
atendimento e ainda beneficiar os profissionais atuantes na sincronia da assistência.

Um protocolo determina uma norma a ser seguida dentro de uma unidade, 
descrevendo os planos a serem cumpridos de acordo com as necessidades do 
cliente, seja esta necessidade “controle da dor, admissão e alta ou a iniciação da 
ressuscitação cardío pulmonar” Potter e Perry (2004, p. 269).

De acordo com POLIT et al. (2006, apud RAMOS et al 2009). “O 
impacto dos protocolos na pratica de saúde tem sido avaliado sistematicamente e 
os pesquisadores acreditam que eles podem ser eficazes no processo de mudança 
da pratica, bem como na melhoria dos resultados com o paciente”. 

Dessa forma esses protocolos auxiliam a sintetizar a informação dentro 
de uma estrutura exata e promovem a tradução do conhecimento para melhorar 
a pratica. O protocolo tem um significado muito importante na unidade, 
proporcionando crescimento para a equipe assim como a melhora na assistência 
de enfermagem. (HONÓRIO; CAETANO, 2009).

6 CONCLUSÕES 

A partir do primeiro objetivo proposto pela pesquisa sobre a percepção do 
enfermeiro diante a um episodio de PCR, concluímos que a enfermagem desta 
instituição é capaz de identificar sinais e sintomas que correspondem a uma PCR, 
porém, a falta desta vivencia faz com que os enfermeiros se sintam despreparados 
para atender a uma PCR pediátrica, deixando-as sem estímulos para buscar 
conhecimentos específicos no atendimento em parada cardiorrespiratória em 
crianças. Mesmo apresentando dúvidas em alguns aspectos, reconhecem as suas 
funções, como e de delegar e organizar o atendimento da equipe assistencial.
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Em relação às dificuldades encontradas pelos profissionais de enfermagem no 
atendimento a PCR em pediatria destacou-se a inexistência de uma padronização 
no atendimento, levando os enfermeiros a terem dúvidas e dificuldades no 
momento da diluição e administração de fármacos e no reconhecimento das 
manobras de ressuscitação específicas para crianças.  
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ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO NAS EQUIPES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA – UM ESTUDO SOBRE INTEGRALIDADE1

Adalberto Jorge França Silveira2

Lara Fernanda Cordeiro Concer3

RESUMO
A Organização das Nações Unidas estima que exista no mundo 600 milhões de pessoas com idade 
superior a 60 anos, devendo dobrar esse número até o ano de 2025 elevando o Brasil à sexta maior 
população mundial de idosos. Este estudo discorre sobre a atenção à saúde do idoso prestada pelas 
Equipes de Saúde da Família - ESF, no Alto Vale do Itajaí - AVI. Objetiva identificar a prática de 
trabalho que as Equipes de Saúde da Família na região do AVI utilizam na atenção à saúde do idoso. 
Realizou-se a pesquisa através de estudo bibliográfico-exploratório e elaboração de questionário enviado 
aos coordenadores das Equipes de Saúde da Família, dos municípios do AVI. Foram questionadas 
54 equipes, sendo que 84% são coordenadas por um enfermeiro (a). Todas as equipes fornecem 
o atendimento fundamental: fornecimento de consultas gratuitas e distribuição de medicamentos 
para doenças crônicas. Quantos aos demais serviços oferecidos, àqueles referentes á prevenção e, 
especialmente, à promoção da saúde estão um pouco debilitados. O resultado permite identificar em 
que área de atenção existe maior dificuldade para trabalhar com a saúde do idoso. Isto pode indicar 
futuramente capacitações para as ESFs para melhor instrumentalizá-las a trabalhar com esta população.

Palavras-chave: ESF, promoção de saúde, prevenção em saúde, assistência, idoso

ABSTRACT
The Organization of the United Nations esteem that exists in the world 600 million people with 
more age the 60 years, having to fold this number until the year of 2025 being raised Brazil to the 
sixth bigger world-wide population of elderly. This study it discourses on the attention to the health 
of the elderly one given by the Teams of Health of the Family - ESF, in the High Valley of the Itajaí 
- AVI. Objective to identify the practical one of work that the Teams of Health of the Family in the 
region of the AVI use in the attention to the health of the elderly. It was become fullfilled research 
through bibliographical study and elaboration of questionnaire sent to the coordinators of the Teams 
of Health of the Family, the cities of the AVI. 54 teams had been questioned, being that 84% are co-
coordinated by a nurse. All the teams supply the basic attendance: supply of gratuitous consultations 
and medicine distribution for chronic illnesses. How many to the too much offered services, to that 
referring prevention and, especially, to the promotion of the health is a little weak. The result allows 
identifying where attention specialty exists bigger difficulty to work with the health of the elderly. This 
can indicate qualifications for the ESFs future better to provide them to work it with this population.

Word-key: ESF, promotion of health, prevention in health, assistance, elderly
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O ENVELHECER NO CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE (2002, 
apud FRANZEN e FRANZEN, 2004) a população brasileira está envelhecendo 
mais, isto devido à diminuição da mortalidade, à queda da fecundidade e aos 
avanços tecnológicos e da medicina gerando, desta forma, um aumento na 
expectativa de vida da população. A progressão do número de idosos em um país 
acaba gerando gastos onerosos para os cofres públicos e os programas de saúde.

Há uma clara tendência indicando o aumento progressivo da população 
de idosos nas próximas décadas considerando-se, aqui, idoso aquele que tem 60 
anos ou mais. Um fator que podemos citar para o envelhecimento populacional é 
a melhoria das condições de vida, como também um maior acesso dos indivíduos 
à tecnologia de saúde.

A definição de idosos é variável de autor para autor e existe muita 
discordância acerca dos valores morais dos termos usados. 

Peixoto (2000, apud NERI, 2001) afirma que “A noção de velho é, pois, 
fortemente assimilado à decadência e confundida com incapacidade para trabalho: 
ser velho é pertencer à categorização emblemática dos indivíduos e pobres.”

A velhice não pode ser caracterizada apenas pela idade, vários fatores fazem 
com que indivíduos com idade menor que 60 anos tenham um aspecto biológico, 
físico e psíquico muito mais afetado que uma pessoa com 80 anos, que ás vezes 
parece ter 20 anos a menos.

A mesma autora supracitada acredita que os termos apenas são modificados 
como uma forma de respeito pelas pessoas. Marques [s.d.] também considera 
que a passagem do uso do termo “velho” para “idoso” seja apenas como forma de 
tratamento respeitoso.

Promover a pessoa idosa significa mais do que proporcionar-lhe esforços de 
entretenimento; exige, na verdade, que sem desatender ao que existe de específico 
na problemática da velhice, procure-se enfatizar que esses problemas ganhem 
concretude, expandam-se ou se amenizem no âmbito da luta que a coletividade 
trava no seu cotidiano. Essa luta e as soluções que possam advir devem nortear 
a ação de assistência aos idosos, baseada numa política social mais justa, que 
aproveite as engenharias física, humana e social de nossos tempos a serviço deles. 
(FONSECA, GUIMARÃES, LIMA et all, 2003,  apud SANTOS, 1998).
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A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA COMO PROPOSTA DE 
RE-ORIENTAÇÃO AO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE

Com o aumento da população idosa é necessária uma reestruturação dos 
serviços para garantir atendimento integral à sua saúde. A Estratégia Saúde da 
Família aparece como um recurso a ser utilizado para atender e garantir esta 
atenção. 

O Programa de Saúde da Família (PSF) foi criado em 1994 com o intuito 
de reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo 
tradicional, levando a saúde para mais perto da família e, com isso, melhorar a 
qualidade de vida dos brasileiros.  Este programa prioriza as ações de prevenção, 
promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1994).

No contexto da Estratégia de Saúde da Família, destaca-se o trabalho dos 
profissionais de saúde voltado para a assistência integral e contínua de todos 
os membros das famílias vinculadas à UBS, em cada uma das fases de seu ciclo 
de vida, sem perder de vista o seu contexto familiar e social. Cabe a atenção 
do profissional à mudança do perfil populacional em sua área de abrangência, 
com o aumento progressivo da população idosa fruto da queda da fecundidade 
e redução da mortalidade em todos grupos etários. A ele é requerida uma 
especial ao idoso e uma participação ativa na melhoria de sua qualidade de vida, 
abordando-o, como apregoa a Estratégia em destaque, com medidas promocionais 
de proteção específica, de identificação precoce de seus agravos mais freqüentes e 
sua intervenção, bem como, com medidas de reabilitação voltadas a evitar a sua 
apartação do convívio familiar e social. (SILVESTRE, COSTA NETO. 2003)

Assim sendo, a Estratégia de Saúde da Família, de acordo com seus 
princípios básicos referentes à população idosa, aponta para a abordagem das 
mudanças físicas consideradas normais e identificação precoce de suas alterações 
patológicas. Destaca, ainda, a importância de se alertar a comunidade sobre os 
fatores de risco a que as pessoas idosas estão expostas, no domicílio e fora dele, 
bem como de serem identificadas formas de intervenção para sua eliminação ou 
minimização, sempre em parceria com o próprio grupo de idosos e os membros 
de sua família. Os profissionais que atuam na atenção básica devem Ter de modo 
claro a importância da manutenção do idoso na rotina familiar e na vida em 
comunidade como fatores fundamentais para a manutenção de seu equilíbrio 
físico e mental. (Ibidem)
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É a partir do ano de 2000 que cresce o número de Equipes de Saúde da 
Família no Alto Vale do Itajaí, do Estado de Santa Catarina, cenário no qual se 
desenvolverá o presente estudo.

O Programa Saúde da Família é norteado pelos seguintes princípios: caráter 
substitutivo, integralidade e hierarquização, territorialização e cadastramento da 
clientela e equipe multiprofissional.

Almeja-se para o trabalho na atenção básica sob a Estratégia de Saúde 
da Família uma adequada abordagem da pessoa idosa. Busca-se a 
necessária compreensão do envelhecimento como um processo benigno 
e não patológico. Entretanto, as equipes de saúde da família não podem 
perder de vista que o estresse de agravos físicos, emocionais e sociais, 
com o passar do tempo e, conseqüentemente, com o aumento da idade, 
representa uma efetiva e progressiva ameaça para saúde da pessoa idosa. 
Frente a tal realidade, o profissional de saúde enfrenta o desafio de traçar 
limites entre o que se pode considerar como envelhecimento normal 
com suas limitações fisiológicas gradativas e as características patológicas 
que podem instalar-se durante esse processo. Diversos fenômenos que 
eram tidos como normais com o avançar da idade, hoje são considerados 
como decorrentes da instalação de processos patológicos, e devem ser 
precocemente identificados e trabalhados de forma participativa e 
efetiva. (SILVESTRE, COSTA NETO. 2003)

Os cuidados para uma pessoa idosa devem visar à manutenção de seu estado 
de saúde, com uma expectativa de vida ativa máxima possível, junto aos seus 
familiares e à comunidade, com independência funcional e autonomia máximas 
possíveis.

A ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SUAS AÇÕES

O modelo de atenção ou modelo assistencial é o modo como são produzidas 
as ações de saúde e a maneira como os serviços se organizam para produzi-las e 
distribuí-las.

Desta forma Silva, Sena e Leite, (2005) nos remetem que pensar em modelo 
assistencial implica uma análise crítico-reflexiva sobre todos os espaços e sobre 
a organização das tecnologias utilizadas, as relações de trabalho, a organização e 
gestão das ações. Implica, também, revisar o conceito de saúde e os determinantes 
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históricos e culturais que incidem sobre as intervenções técnicas e sobre os 
problemas e necessidades de saúde da população.

O modelo de atenção à saúde ainda hegemônico na nossa sociedade 
prioriza a prática da atenção médica, procurando oferecer à população a maior 
quantidade possível de serviços de saúde reduzida a serviços médicos ofertados 
individualmente e destinados a tratar as enfermidades ou reabilitar os usuários 
portadores de seqüelas, por meio da clínica e com a intermediação crescente de 
tecnologias. (SILVA, SENA, LEITE, 2005)

A discussão sobre o modelo assistencial requer dos profissionais de saúde a 
superação do modelo hegemônico centrado na doença, para construir um pensar 
e um fazer sustentado na produção social do processo saúde-doença. Assim, 
a formulação de políticas e estratégias de mudança nos modelos de atenção 
deve tomar como ponto de partida a identificação e a análise dos problemas 
e necessidades de saúde contemporâneas da população e deve ser centrada no 
usuário e no cuidado.

O mesmo autor ainda cita que a construção do novo modelo assistencial 
tem como meta a redução do tempo de internação hospitalar, valorizando novos 
espaços e novas formas de organização das tecnologias. Nesse contexto, o Programa 
de Saúde da Família, o PID e os espaços para cuidados paliativos apontam-se 
como estratégias para a diminuição dos custos hospitalares, para a humanização 
da atenção, para a diminuição de riscos, bem como para ampliar os espaços de 
atuação dos profissionais de saúde, de modo especial da enfermagem.

PREVENÇÃO À SAÚDE: VISÃO DE SUA FORMA DE ATUAR

Conforme Potter; Perry (2004), a promoção da saúde, o bem-estar e a 
prevenção de doenças estão cada vez mais, sendo enfocada pelos cuidados de 
saúde, pode-se levar a crer o simples fato de que os cuidados de saúde estarem se 
tornando com um custo muito alto.

A prevenção da saúde ocupa-se de estudos clínicos e intervenções que 
visam a grupos restritos, aqueles com probabilidade de se tornarem doentes. Ela 
foca-se na ausência da doença e ainda baseia-se no modelo biomédico persuasivo, 
ocupando-se dos grupos de risco e utilizando uma visão multiprofissional e, através 
da intervenção médica, objetiva a redução de riscos. 

Segundo Programa de Atenção à Saúde do Idoso [s.d], a prevenção à saúde 
tem como base as seguintes prioridades:
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•  Avaliação do idoso que engloba aspectos sócio-econômicos, 
psicólogos e de saúde a partir de um enfoque multidimensional;

•  Atendimento individual, sendo realizados por diferentes membros 
da equipe interprofissional, enfatizando a prevenção e o controle das 
enfermidades, em especial as crônicas-degenerativas, as de cunho 
emocional e a prevenção de incapacidades ou o seu agravamento;

•  Atendimento em grupos, os quais deverão pautar-se em necessidades 
gerais e específicas da população idosa de usuários. São sugeridos 
grupos de capacitação para o cuidado consigo mesmo, grupos de 
informação, apoio e acompanhamento de cuidadores informais de 
idosos e grupos de lazer e socialização. 

Contudo, a prevenção em saúde enfoca como objetivo a ausência de 
doenças, através de ações voltadas para os grupos de riscos e a atuação de uma 
equipe multiprofissional. Exemplo de atuação para a prevenção de doenças, são 
os programas de imunização, que protegem os clientes contra ameaças reais ou 
potenciais para a saúde. (POTTER; PERRY, 2004).

Ainda o mesmo autor cita que as enfermeiras enfatizam a prevenção da 
doença como importante forma de cuidado de saúde, porque auxiliam os clientes 
na manutenção e melhoria da saúde. As atividades de prevenção de doença 
motivam as pessoas a evitar o declínio na saúde ou nos níveis funcionais.

ABORDAGEM DA PROMOÇÃO EM SAÚDE E SUAS FACETAS

Conforme Finkelman (2002, p.288), a I Conferência Mundial de Promoção 
da Saúde, foi realizada em 1986 no Canadá, onde ficou mundialmente conhecida 
pela Carta de Otawa, que definiu a visão e o conceito de promoção da saúde. A 
Promoção da saúde consiste em proporcionar aos povos os meios para melhorarem 
sua situação sanitária e exercerem maior controle sobre sua saúde. 

Nesta mesma conferência foi delimitado as estratégias para promover a 
saúde que incluem:  estabelecimento de políticas públicas saudáveis, a criação de 
ambientes favoráveis, o fortalecimento de ações comunitárias, a reorientação dos 
serviços de saúde e o desenvolvimento de habilidades e capacidades individuais,  
de forma a promover possibilidades de escolhas e oportunidades para perseguir 
a saúde e o desenvolvimento. A estratégia de promoção da saúde demanda uma 
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ação coordenada entre os diferentes setores sociais: as ações do Estado em suas 
políticas intersetoriais, da sociedade civil e do sistema de saúde propriamente dito.

A promoção de saúde entre os idosos, segundo a Organização Pan-
Americana de Saúde, divisão regional da OMS, pode ser definida 
como o conjunto de ações que provoquem mudanças no estilo de vida, 
objetivando a diminuição do risco de adoecer e morrer, estabilizando ou 
melhorando a saúde dos indivíduos em sua totalidade, aliando à saúde 
física a sua complexidade social . (ALMEIDA, LEÃO, OLIVEIRA, 
2006)

Cabe trazer a tona que a promoção de saúde envolve o conceito de saúde 
positivo, com o modelo multidimensional e participativo, que envolva a todos 
e o meio ambiente e que tenha com objetivo garantir uma população saudável e 
com qualidade de vida.

Promover saúde para a pessoa idosa significa mais do que proporcionar-
lhe esforços de entretenimento; exige, na verdade, que sem desatender ao que 
existe de específico na problemática da velhice, procure-se enfatizar que esses 
problemas ganhem concretude, expandam-se ou se amenizem no âmbito da luta 
que a coletividade trava no seu cotidiano. Essa luta e as soluções que possam advir 
devem nortear a ação de assistência aos idosos, baseada numa política social mais 
justa, que aproveite as engenharias física, humana e social de nossos tempos a 
serviço deles. (CIANCIARULLO, CUNHA , GUALDA et all.  2002, p. 279)

A equipe interdisciplinar é quem permite, com diálogo e interação, o 
aumento da qualidade de vida do indivíduo idoso, porque o vê e cuida como 
um ser holístico inserido dentro de um contexto histórico, cultural, familiar 
e social. E também o considera como um ser humano dotado de medos, 
ansiedades, sentimentos e dificuldades em compreender as modernas tecnologias, 
principalmente àquelas voltadas para a cura e tratamento de agravos à saúde.

Interferir na mudança de hábitos da população, na perspectiva da 
Promoção da Saúde, é uma ação a médio e longo prazo que exige estratégias bem 
definidas. Somar parceiros, motivar à população a aderir, através de campanhas 
publicitárias, e organizar um núcleo coordenador são passos fundamentais. As 
secretarias municipais e parceiros envolvidos nesse processo assumem o conjunto 
das iniciativas desenvolvidas, como importantes ações de Promoção da Saúde para 
a construção de um município saudável. (ANDRADE, CANUTO, COELHO, 
et al, 2003)
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METODOLOGIA
 
O presente trabalho trata-se de um estudo bibliográfico e exploratório. A 

população alvo desta pesquisa são as Equipes de Saúde da Família, existentes/em 
atividade da região do Alto Vale do Itajaí. Foi escolhido como local de estudo as 
67 (sessenta e sete) Equipes de Saúde da Família, distribuídas em 28 (vinte e oito) 
municípios do Alto Vale do Itajaí. Das quais, 54 responderam e nos remeteram 
o instrumento de coleta de dados. 

Este, constitui-se de um questionário (Anexo 1) de questões fechadas e 
abertas:

As questões fechadas constantes no instrumento visam identificar as ações 
de promoção, prevenção e assistência à saúde realizadas pelas Equipes de Saúde 
da Família na atenção à Saúde do Idoso. As ações elencadas são previstas como 
atividades a serem desenvolvidas pelas Equipes de Saúde que constam em acervo 
bibliográfico, documentos legais e outras pesquisas realizadas com o mesmo 
objetivo.

As respostas foram de única alternativa e consistia em assinalar: Sim, para 
as ações desenvolvidas; Não, para as ações não desenvolvidas e Não se Aplica para 
aquela cuja a equipe não vivenciou na sua prática diária.

Para cada resposta negativa deveria, o responsável pelo preenchimento do 
questionário justificar o motivo do não desenvolvimento da atividade.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A apresentação e descrição da análise dos dados obtidos na coleta a partir 
do instrumento de pesquisa dividem-se em três partes: Parte I: identificação da 
equipe de Saúde da Família; Parte II: identificação do coordenador da Equipe de 
Saúde da Família; e Parte III: identificação dos serviços desenvolvidos pela ESF: 
assistência, promoção e prevenção em saúde.

Estes dados foram analisados e seus resultados lançados no Excel, da 
Microsoft Office, e organizados para apresentação em tabelas e gráficos. Dos 
72 questionários enviados foram recebidos respondidos 54. As equipes que 
responderam os questionários estão demonstrados no Quadro 1. 

Os questionários respondidos correspondem a 75% da cobertura das 
Equipes de Saúde da Família. Cabe salientar que, destes municípios, Rio do Sul, 
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Taió, Ituporanga, Pouso Redondo e Presidente Getúlio foram os municípios 
com maior número de equipes que repostaram o questionário preenchido, isto 
devido à quantidade superior de equipes em relação aos demais municípios, visto 
a quantidade de habitantes elevada em relação aos mesmos.

QUADRO 1 – Distribuição das Equipes de Saúde por município, AVI. 2006.
Fonte: Dados constituídos pelo autor.

A qualificação profissional dos coordenadores das Equipes de Saúde da 
Família (pessoas que responderam os questionários) está demonstrada no gráfico I. 
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GRÁFICO 1 – Qualificação profissional do coordenador da Equipe de Saúde da Família.
Fonte: Dados constituídos pelo autor.

 
A seguir passamos a descrever as ações avaliadas e rever os resultados 

encontrados na pesquisa:
Das 54 equipes, todas oferecem o serviço de consulta médica, 

encaminhamento para exames (os mais diversos) e fornecem os medicamentos de 
uso contínuo, para tratamento de doenças crônicas (hipertensão, diabetes, etc).

Este percentual (100%) é significativo, pois informa que todos os serviços 
dispõe de recursos humanos para desenvolver a assistência individual, tem apoio 
para assistência terapêutica e garante a assistência farmacêutica àqueles para os 
quais esta é, na maioria das vezes, indispensável. Tais informações devem estimular 
estudos posteriores para investigar se a oferta atende a demanda, entre outros.

Uma outra análise pode ser feita no seguinte sentido: os serviços mencionados 
são essenciais à atenção básica e a não existências desses pode comprometer, e até 
inviabilizar a existência das Unidades de Saúde.

Quanto aos serviços de órteses e próteses, 62,70% das equipes analisadas 
realizam encaminhamento para serviços de referência para receber aparelhos, bem 
como realiza o acompanhamento do uso e necessidades.

Observou-se que 20,37% das equipes não necessitavam encaminhar 
pacientes para este tipo de serviço e 14,80%  informa não ter referência, conforme 
demonstra quadro 2.
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QUADRO 2 – Referencia e acompanha para fornecimento de órtese e prótese quando necessário
Fonte: dados constituídos pelo autor.

O fato de ter equipes que informam não ter referência pode ter dois sentidos: 
o não conhecimento que o serviço existe pela Sistema Único de Saúde (SUS) ou a 
má interpretação da pergunta, que neste caso poderiam estar migrando respostas 
do “Não” para o “Não se aplica”, ou seja, a equipe poderia não ter vivenciado tal 
situação.

A informação com relação à oferta do atendimento odontológico, individual, 
está demonstrada no Gráfico II e no Quadro 3, que possibilita identificar um 
grande número de equipes 46 disponibilizam este serviço.

GRÁFICO 2 – Atendimentos odontológicos individuais.
Fonte: Dados constituídos pelo autor.

Há de se investigar, no entanto, em estudos futuros o que a demanda por 
este serviço, desta população, representa do total da demanda. Isto porque história 
pregressa de atenção em odontologia é marcada pela prática da extração dentária, 
o que faz supor que na atualidade tenhamos um número significativo de idosos 
que usam prótese, por tanto, não estariam demandando atenção. De outro lado 
torna-se importante identificar quais ações são desenvolvidas nos serviços de 
atenção básica voltadas para atender as necessidades do idoso. Dada a importância 
do assunto, recorremos a material bibliográfico, que justificam especial atenção 
ao idoso, na área de odontologia.
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Esta dificuldade de vivência interdisciplinar para a odontologia reside na 
formação de base tecnicista, que privilegia o enfoque de superespecialização. É 
uma visão limitada de postura odontológica intervencionista, que tem suas raízes 
históricas fincadas em conceitos ultrapassados de saúde bucal desvinculada da 
saúde geral, sendo totalmente inadequada para o atendimento ao idoso. Essa 
situação ocorre não por ausência de demandas odontológicas na terceira idade. 
Estudos sobre o impacto das condições bucais na qualidade de vida e no bem-estar 
do indivíduo idoso revelam que os aspectos funcionais, sociais e psicológicos são 
significativamente afetados por uma condição bucal insatisfatória. Tal fato se torna 
mais crítico quando se considera que muitos idosos não têm acesso ao tratamento 
odontológico necessário ou adequado. (DEL BEL CURY, SHINKAI, 2000)

A melhora nas condições de saúde bucal está essencialmente ligada aos 
valores a esta atribuídos pela população. Em populações onde os aspectos em 
relação às próteses são consideradas de forma positiva, a percepção da promoção 
e prevenção de saúde vai ser negativa e ineficaz, por mais que a equipe estimule, 
levando muitos anos de desmistificando estes valores e crenças. Desta forma, 
exigindo da equipe muito mais que tempo, mas também paciência e perseverança. 

A informação e a orientação são também peças-chave nas ações odontológicas 
de prevenção específica e devem ser extensivas a todos na equipe interdisciplinar. A 
prática interdisciplinar é fundamental na odontologia geriátrica preventiva, pois o 
contato com os profissionais da área odontológica pode ocorrer tardiamente. Assim, 
os idosos e seus familiares, médicos, enfermeiras, cuidadores e toda a equipe devem 
estar cientes dos potenciais problemas odontológicos no idoso e da importância 
da higiene bucal diária, principalmente à medida que as condições debilitantes 
sistêmicas se agravam. A manutenção precária da saúde bucal nesses pacientes 
pode levar a graves complicações de ordem local (cáries extensas, periodontopatias 
progressivas, lesões de mucosas e infecções oportunistas) e de ordem sistêmica. 
Assim, diagnosticados os potenciais problemas e riscos do paciente idoso, a equipe 
odontológica pode tomar medidas preventivas específicas para cada caso, como 
reorientação de higiene bucal, limpeza profissional, fluorterapia e uso de agentes 
químicos antimicrobianos. Medidas preventivas mais agressivas e controle mais 
rígido são, então, instituídos para pacientes com avaliação de alto risco por fatores 
locais (diminuição do fluxo salivar), fatores sistêmicos (doenças incapacitantes) 
ou deficiências cognitivas. (DEL BEL CURY, SHINKAI, 2000) 

O acompanhamento regular dos idosos com doenças crônicas por parte 
das equipes de Saúde da Família está demonstrado no Quadro 4.
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QUADRO 4 – Acompanhamentos regulares aos idosos com problemas crônicos de saúde
Fonte: Dados constituídos pelo autor.

A visita domiciliar aos idosos doentes e acamados é realizada por 98% 
das equipes, como pode observar o gráfico abaixo. Causa estranheza esta não ser 
uma das práticas de duas das equipes, dado que é uma ação prevista pelas ESFs e 
realizado por qualquer membro da equipe.

GRÁFICO 3 – Visitas domiciliares aos idosos doentes e acamados.
Fonte: Dados constituídos pelo autor.

Isto é equivalente a 53 equipes que realizam o acompanhamento e apenas 
um que não o faz. A rotina de vacinar e o acompanhar os retornos é pode ser 
visualizado no Quadro 5.

QUADRO 5 – Efetuação da vacinação e acompanhamento dos retornos.
Fonte: Dados constituídos pelo autor.
 

Percebe-se que 11% das equipes não têm envolvimento com ações de 
imunização da pessoa idosa. Poderia esta função estar delegada exclusivamente ao 
pessoal de vacina, que em algumas unidades de saúde não se sentem membros das 
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Equipes de Saúde da Família, ou não são considerados como tal pela Equipe ou a 
Unidade não dispõe de sala de vacina. No último caso, foi ignorado pelo respondedor 
a questão de acompanhamentos de retornos e considerado apenas o ato de vacinar.

Pessoas de todas as idades apresentam risco de sofrer queda. Porém, para 
os idosos, elas possuem um significado muito relevante, pois podem levá-lo à 
incapacidade, injúria e morte. Seu custo social é imenso e torna-se maior quando 
o idoso tem diminuição da autonomia e da independência ou passa a necessitar 
de institucionalização. 

Costa Júnior, Fabrício e Coelho, durante uma investigação, verificaram que 
54% das quedas apresentaram como causa ambiente inadequado, seguidos por 
doenças neurológicas (14%) e doenças cardiovasculares (10%). Uma proporção de 
10% das quedas teve causa ignorada. A maioria das quedas foi da própria altura 
e relacionadas a problemas com ambiente, tais como: piso escorregadio (26%), 
atrapalhar-se com objetos no chão (22%), trombar em outras pessoas (11%), 
subir em objetos para alcançar algo (7%), queda da cama (7%), problemas com 
degrau (7%) e outros, em menores números. Após a queda, alguns idosos relataram 
surgimento de doenças, tais como: acidente vascular cerebral (10%), osteoporose 
(4%), pneumonia (4%), artrite (2%), infecção de trato urinário (2%) e cardiopatia 
(2%). As doenças sensoriais também foram relatadas, sendo 36% relacionadas 
com problemas visuais e 14% auditivos. (2004)

Com base nestes nestas informações, concluímos quão importante é 
para a promoção de saúde, que as equipes dos municípios estejam atentas para 
identificarem os riscos de queda para os idosos dentro da sua área de abrangência. 

O resultado encontrado (85,18% de identificação das situações de risco) é 
significativo se considerar que identificar as situações de risco requer, na maioria 
das vezes deslocamento dos profissionais àqueles lugares de vida do idoso (o 
domicílio, a igreja, o clube, etc.)

QUADRO 5 – Reconhecimento das situações de risco que podem ocasionar quedas 
Fonte: Dados constituídos pelo autor.
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O que é preciso estar claro é que a queda é um evento real na vida dos idosos e 
traz a eles muitas conseqüências, às vezes irreparáveis. Portanto, a abordagem ao idoso 
que caiu deve incluir uma avaliação ampla e integral. Assim, o profissional de saúde 
deve realizar uma anamnese bem detalhada, direcionada às causas da queda. Neste 
momento, saber se é a primeira queda ou não pode direcionar a avaliação. Detalhar 
o acometimento a fatores extrínsecos (fatores ambientais, vestimenta) e intrínsecos 
(doenças, uso de polifármacos) faz-se importante. Esta avaliação poderá evitar quedas 
posteriores, assim como permitira um melhor entendimento da queda.

Uma outra forma de trabalhar a queda seria realizando sua prevenção, por 
meio de visitas domiciliares. A Política Nacional de Saúde do Idoso já aborda 
esse tipo de assistência. Para tanto, faz-se necessário que os estados e municípios 
capacitem profissionais de saúde e organizem serviços para que a atenção ao 
idoso seja uma política governamental. Os programas de saúde devem estabelecer 
protocolos para identificar possíveis riscos intrínsecos e extrínsecos causadores de 
queda. Outro aspecto é reforçar a importância do autocuidado e alertar família/
cuidador para que participem ativamente da prevenção de queda com os idosos. 
(COSTA JÚNIOR, FABRÍCIO, COELHO, 2004)

A prática regular de exercícios físicos é uma estratégia preventiva primária, 
atrativa e eficaz, para manter e melhorar o estado de saúde física e psíquica em 
qualquer idade, tendo efeitos benéficos diretos e indiretos para prevenir e retardar as 
perdas funcionais do envelhecimento, reduzindo o risco de enfermidades e transtornos 
freqüentes na terceira idade tais como as coronariopatias, a hipertensão, a diabetes, 
a osteoporose, a desnutrição, a ansiedade, a depressão e a insônia. Além dos efeitos 
físicos e biológicos diretos, a atividade física é uma oportunidade que as pessoas da 
terceira idade têm para poderem integrar-se com a sociedade, melhorar as condições 
psicológicas e estimular estes indivíduos a pensarem numa vida mais longa e com 
mais qualidade.

O desenvolvimento de atividades físicas junto aos idosos ficou assim 
distribuído:
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GRÁFICO 4 – Atividades físicas junto aos idosos.
Fonte: Dados constituídos pelo autor.

Podemos observar que apenas 31% das equipes desenvolvem atividades físicas 
junto aos idosos, demonstrando um índice baixo. Torna-se necessário, urgentemente, 
identificar todas as razões que dificultam a adoção dessa prática, tão importante, por 
parte das Equipes de Saúde da Família, para que se possa em futuro próximo estar 
apoiando as equipes para formação de grupos de ginástica, de natação, etc. A pesquisa 
revela que estão entre os principais motivos a não adoção desta prática: falta de recursos 
financeiros e humanos, dificuldade em reunir os idosos, ausência de profissionais 
capacitados para o desenvolvimento das atividades e a não existência de um local para 
a efetuação das mesmas.

Os profissionais de uma ESF têm papel fundamental na estimulação à 
pratica de atividades de desenvolvimento mental. Através de ações educativas e 
de forma multiprofissional, podem-se reduzir os efeitos da perda cognitiva que o 
envelhecimento traz ao ser humano. Não somente os efeitos, mas como prorrogar 
seu aparecimento, prolongando assim a terceira idade com capacidade mental 
suficiente para realizar as atividades diárias básicas e viver em sociedade de forma 
tranqüila.

Questionadas quanto à execução de estimulo e efetuação de atividades 
desenvolvidas para a estimulação da mente e do exercício de cognição as respostas 
das ESFs ficaram assim distribuídas:
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QUADRO 6 – Orientação quanto à prática de exercícios da mente.
Fonte: Dados constituídos pelo autor.

Observando os valores, percebe-se que uma parcela significativa das equipes 
estão atuando em prol da manutenção das capacidade cognitiva do idoso, no entanto,  
nos perguntamos como isto se dá, pois através do acompanhamento de indivíduos 
em instituições de longa permanência e em hospitais durante os estágios do curso de 
Enfermagem, percebemos que suas capacidades cognitivas estão bastante reduzidas, 
até mesmo quanto a orientação no tempo e nos espaço. Por isto, cabe aqui ressaltar 
a importância e levantar um ponto de pesquisa, que é a identificação de como estas 
equipes realizam este trabalho.

Podemos salientar que a alimentação é um dos fatores principais do estilo 
de vida. Desempenha um papel na prevenção e no manuseio das debilitações 
que afetam a população idosa. Tanto o excesso como a escassez ou a alimentação 
inadequada provocam problemas e interferem na modificação do estilo de vida e 
na complicação de doenças que têm na dieta parte do tratamento. 

As equipes que prestam orientações quanto á alimentação adequada para a 
idade e acompanhamento das orientações dadas aparecem no Quadro 7:

QUADRO 7 – Orientação alimentar e identificação de não seguimento das mesmas.
Fonte: Dados constituídos pelo autor.

Como se percebe, segundo as respostas de cada equipe, 94,44%, equivalente 
a 51 das 54 equipes, prestam orientações alimentares e identificam indivíduos que 
não seguem estas orientações. Cabe saber se as equipes prestam este serviço para 
todas as pessoas idosas ou somente para aqueles que requerem dieta alimentar por 
serem hipertensos, diabéticos ou serem portadores de alguma outra patologia que 
requeira acompanhamento alimentar. 
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A sexualidade também faz parte do bem estar e da vida do paciente idoso. 
Embora o tempo e a intensidade da atividade sexual possam mudar com os anos, 
não deveria ser considerada como parte do processo de envelhecimento normal. 
Gus e Zaslavski (2002) perceberam, em seus estudos, que 74% de homens casados 
e 56% de mulheres casadas com mais de 60 anos permanecem ativos. Os problemas 
que mais afetam o funcionamento sexual incluem artrite, diabetes, fadiga, álcool, 
problemas cardíacos e drogas. (ZASLAVSKY, GUS, 2002)

Com relação a este aspecto observamos (no Gráfico V), que um percentual 
significativo das ESFs desenvolvem trabalho voltado à sexualidade da pessoa idosa.

Porém, observa-se que 30 das 44 equipes afirmam prestar orientações 
acerca do tema, põem, restaria avaliar quais são estas atividades, que muitas vezes 
podem restringir-se à  problemas relacionados à menopausa e à andropausa, em 
suas manifestações físicas, não abordando outros relacionados ao tema que dariam 
enfoque de promoção da saúde.

GRÁFICO 5 – Orientações quanto à sexualidade do idoso.
Fonte: Dados constituídos pelo autor.

As equipes têm a função primordial de não apenas prestar esclarecimentos 
dos pacientes que buscam, mas sim identificar quais tem dúvidas e reprimem-se 
não questionando ou conversando acerca do assunto, uma vez que a sociedade 
gerou todo um preconceito acerca da sexualidade do idoso.

É possível observar que 8 equipes, ao responder que não se aplica, está 
informando não ter vivenciado situações relacionadas a atenção à sexualidade da 
pessoa idosa, o que faz pré-julgar que: se demandado atenção se dá assistência 
neste aspecto, não havendo demanda não se trabalha este aspecto.
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Este item, semelhante a muitos outros abordados neste trabalho, abre um 
leque formidável para estudos futuros.

CONCLUSÕES

Discute-se atualmente sobre a necessidade base para os programas voltados à 
atenção à saúde do idoso de promoção do envelhecimento saudável, na manutenção 
e melhoria, ao máximo, da capacidade funcional dos idosos, na prevenção de 
doenças, na recuperação da saúde dos que adoecem e na reabilitação daqueles 
que venham a ter a sua capacidade funcional restringida, de modo a garantir-lhes 
permanência no meio em que vivem; exercendo, de forma independente, suas 
funções na sociedade. O cuidado do idoso deve basear-se, fundamentalmente, na 
família com o apoio das Unidades Básicas de Saúde sob a Estratégia de Saúde da 
Família, as quais devem representar para o idoso, o vínculo com o sistema de saúde.

A pesquisa aqui abordada demonstra como os serviços da área da saúde 
na região do Alto Vale do Itajaí foca essencialmente ações de assistência para o 
idoso, tendo médio déficit nas ações de prevenção de doenças e elevado déficit 
na promoção de saúde. 

Cabe a todos aqueles que lidam direta ou indiretamente com a Estratégia 
de Saúde da Família, quer seja na sua prática, na qualificação de seu pessoal ou no 
suporte especializado às suas equipes, estarem atentos à permanente necessidade 
de capacitação e formação de seus profissionais, visando fazer com que a atenção 
básica à saúde do povo brasileiro possa ser competente, humanizada e resolutiva, 
realidade possível e desejada por todos, gestores, docentes, profissionais e, acima 
de tudo, pela própria população.
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O VOLEIBOL ENTRE O REAL E O IDEAL: “SACANDO SOBRE 
SUAS ABORDAGENS METODOLÓGICAS”1

 Jeferson Vandresen2

Roberto Mafl i3

RESUMO
O presente artigo vem com o intuito de abordar sobre as concepções metodológicas para o ensino 
do voleibol a partir dos 12 anos de idade. E neste contexto vai explorar também uma metodologia 
mediada para o seu ensino. O presente estudo procura abordar esta realidade e interligar outras 
concepções de forma a tornar está realidade o mais próximo do ideal. A intenção do estudo é obter um 
comparativo e procura mostrar outras metodologias, abordagens, que se adéque mais para o real na 
busca pela construção de uma personalidade integral do jovem. Esclarecer sobre uma sessão mediada 
de treinamento especifica da modalidade para transcender o ideal do treinamento de voleibol de 
rendimento em detrimento do real. O artigo também abordará os benefícios, as fragilidades e algumas 
abordagens para a pratica do voleibol e para realização da pesquisa foi adotada uma metodologia 
qualitativa de cunho bibliográfico. Um bom técnico não basta saber só as técnicas e táticas de jogo 
para formar apenas atletas, mas ele deve saber como mediar os valores impostos pelo voleibol.

Palavras-Chave: Voleibol, Metodologias, Valores.

ABSTRACT
This article comes with the aim of addressing methodological conceptions about the teaching 
of volleyball from 12 years of age. And in this context will also explore a mediated approach to 
teaching. This study seeks to address this reality and to link other concepts in order to make the 
reality is closer to the ideal. The intent of the study is to obtain a comparative and tries to show 
other methodologies, approaches, which is better suited for the actual construction of the search 
for a whole personality of the young. Shedding light on a session mediated specific training of the 
sport to transcend the ideal training for volleyball at the expense of real income. The article also 
discusses the benefits, weaknesses and some approaches to practice volleyball and was the research 
adopted a qualitative methodology of nature literature. A good coach is not enough just to know 
the techniques and tactics of the game to form only athletes, but he must know how to mediate 
the values   imposed by volleyball.

Key words: Volleyball, Methodologies, Values.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo vem com o intuito de abordar sobre as concepções 
metodológicas para o ensino do voleibol a partir dos 12 anos de idade, o que 
por vezes encontram algumas dificuldades para achar um método adequado de 
ensino-aprendizagem no treinamento. E neste contexto vai explorar também uma 
metodologia mediada para o seu ensino, tentando assim, melhorar a conduta entre 
o professor mediador para com os atletas mediados, fazendo a transcendência dos 
valores do esporte para a vida social.

O estudo apresenta algumas das concepções adotadas para o ensino e 
aperfeiçoamento das habilidades do voleibol, embora estas concepções não 
apareçam de forma direta, não sendo uma regra e sim utilizada por professores 
de forma isolada. E dentro desta constatação, procuramos realizar a pesquisa no 
contexto da realidade de que a grande maioria das equipes desportivas existentes 
na região do Alto Vale do Itajaí mostra uma fragilidade teórica e prática bastante 
ampla na preparação de um grupo de jovens, que precisão de um bom preparo 
técnico e tático para obter sucesso nas competições a qual se propõem a participar. 
O presente estudo procura abordar esta realidade e interligar outras concepções 
de forma a tornar está realidade o mais próximo do ideal.

O objetivo geral do estudo é obter um comparativo e procura mostrar 
outras metodologias, abordagens, que se adéque mais para o real na busca pela 
construção de uma personalidade integra do jovem. 

A objetividade do estudo é resgatar os valores, seus benefícios e fragilidades 
que o voleibol traz, esclarecer sobre uma sessão mediada de treinamento e 
transcender o ideal do treinamento de voleibol de rendimento em detrimento 
do real.

Para realização deste estudo foi adotada uma metodologia qualitativa de 
cunho bibliográfico, tentando esclarecer pontos frágeis por meio de citações, 
comentários de autores que ponderam sobre o assunto.

VOLEIBOL: SEUS BENEFÍCIOS E FRAGILIDADES

Tomando como ponto de partida o voleibol contemporâneo e como 
o mesmo é idealizado pelos meios de comunicação e dentro do seu processo 
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evolutivo. Haja vista algumas mudanças que estes mesmos meios influenciaram 
a mudança de certas regras e acompanhando sua evolução, desde sua criação em 
1845 pelo então professores de Educação Física Wiliam George Morgan (WGM), 
são muitos os efeitos benéficos ao seu praticante. Podemos citar além dos muitos 
valores subtendidos a sua prática o de também o vermos como uma ótima opção 
para manutenção da saúde e contribuição para a qualidade de vida.

O voleibol quando o ministramos de forma pedagógica pode ser um 
instrumento excelente na preparação do controle das emoções e como citado por 
Bojikian (2005) na sua totalidade pode provocar um desenvolvimento harmonioso 
ao seu praticante.

“Quando utilizada na busca ou manutenção da saúde, a prática 
esportiva visa proporcionar um Bem-estar físico através do crescimento 
harmonioso de crianças e adolescentes, e um condicionamento físico 
que permita às pessoas sentirem-se mais aptas e dispostas para suas 
atividades cotidianas. [...].” (BOJIKIAN, 2005, p. 19).

Todo esporte, quando bem orientado, dentro de seus limites e regras, agrega 
muitos valores a sua prática e quando voltado a uma transcendência de atitudes, 
comportamentos, postura pessoal a uma futura convivência em sociedade, pode 
levar o seu praticante a ser mais humano e cooperativo. Ainda pode servir como 
um instrumento para uma preparação da formação do cidadão que seja mais pró-
ativo na tomada de decisões e resoluções de problemas na busca por seus objetivos, 
dando assim o sentimento de competência trazido por Meier e Garcia (2007).

Em uma pesquisa realizada por Arlindo Miranda em Barcelona no ano 
de 2010 foi esclarecido alguns valores que pode ser encontrado no Voleibol 
em seus atletas que são eles: Evolução; Dedicação; Humildade; Sinceridade; 
Honradez; Solidariedade; Sacrifício; Honestidade; Justiça; Amizade; Amor; Paixão; 
Ecologia; Empatia; Entrega; Equipa; Táctica; Visionário; Rigor; Equilíbrio; Paz; 
Felicidade; Espírito; Concentração; Compromisso; Esforço; Confiança; Ilusão; 
Diversão; Satisfação; Trabalho; Superação; Cooperação; Ser boa pessoa; Respeito; 
Luta; Constante; Coerência; Competitivo; Progressão; Formativo; Positivismo; 
Compreensão; Partilhar; Viver; Liberdade; Verdadeiro; Dignidade; Motivação; 
Valor; Orgulho; Disciplina; Perseverança; Lealdade; Família; Saúde; Conquista 
de Objectivos; Realização Profissional; Fidelidade; Ambição. (MIRANDA, 2011)

No contexto dos esportes coletivos, todos trazem na sua prática valores 
e qualidades importantes na formação do jovem, mas neste estudo queremos 
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evidenciar especificamente as do voleibol, pois, o mesmo se identifica quando 
comparado ao convívio social num amoldamento da visão da sociedade, e segundo 
Bojikian (2005, p. 19), “O conjunto dos valores pertinentes ao voleibol, na verdade, 
quando assimilado, atua de forma decisiva no ajuste da pessoa à dinâmica do 
mundo atual, [...]”. O voleibol apesar de trazer benefícios à saúde por meio da 
atividade física, ele traz valores de uma maneira em que a pessoa quando inserida 
no mundo atual pode tomar posições onde as decisões sejam mais eficazes e começa 
a agir com a inteligência lógica nos seus atos sociais.

Segundo Bojikian (2005), o voleibol contribui para o desenvolvimento do 
raciocínio rápido e propicia de forma rápida a resolução de problemas pertinentes 
ao momento de sua execução para que suas ações tenham êxito. Como por exemplo, 
passar corretamente a bola que vem com certo efeito, ou em um levantamento onde 
não pode haver retenção da bola, e então em questão de milésimos de segundos 
vai ter de ser tomada uma decisão, com o intuito de fazer o ponto para sua equipe. 

Ao pesquisar este esporte e cruzando informações de vários autores 
encontramos no voleibol diversas maneiras de se trabalhar a resolução de 
problemas, e com a assimilação destas resoluções, em quadra em comparação as 
situações reais com a vida social, o individuo começa a analisar suas ações para 
traçar metas e objetivos, objetivos esses que o voleibol também impõe quando esta 
sendo praticado, planejamento e da busca por objetivos (MEIER; GARCIA, 2007).

Seguindo esta mesma linha de pensamento Borsari comenta que: “[...] não 
é possível segurar a bola, mas ter, antecipadamente, ao recebê-la, uma resposta 
eficiente e tática.” (BORSARI, 2001, p. 15). Fazendo assim, o atleta a ter um 
raciocínio rápido e capaz de decidir um problema durante o jogo. E é dessa forma 
que torna “o voleibol gratificante e construtivo, pois exige total atenção, rapidez 
de raciocínio, ação coletiva em constante movimentação, objetivando antecipar 
um posicionamento eficiente e às vezes acrobático.” (BORSARI, 2001, p. 15).

O voleibol é de certa forma construído para que se leve a uma forma 
de resoluções de problema, onde seus praticantes deliberam de como podem 
solucionar estes pequenos problemas. A cada momento, a cada raly, deve ser 
construída uma nova forma de solucionar a situação em que seu time se encontra, 
objetivando o ponto, não importando qual a forma que é feita, mas sempre 
respeitando as regras e seus limites.

Bojikian (2005, p. 20) afirma que “[...]. Cada situação exige uma resposta, 
tornando o jogo extremamente dinâmico, movimentado e interessante.” O voleibol 
é atraente pelo aspecto de como o jogo se porta, de como se desenvolve, apesar 
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da disciplina nele contida, é um jogo agressivo, acrobático, que prende a atenção 
de quem o assiste ou o joga, pelo fato de que o jogo deve ser arrojado e sempre 
visando à equipe, o grupo. O praticante, então, permite que os demais praticantes 
compartilhem junto com sua forma de pensar e agir, mediação do compartilhar 
(MEIER; GARCIA, 2007).

Bojikian (2005, p. 20), contribuindo nesta mesma linha de raciocínio 
acima menciona que,

“A atuação coletiva sobrepõe-se à individual. [...].” onde cada praticante 
que estiver envolvido em uma equipe terá que saber trabalhar em 
equipe, pois não o basta saber jogar sozinho onde o jogo consiste em 
uma sequência de ações corretas para obter sucesso na finalização da 
jogada. (BOJIKIAN, 2005, p. 20).

A coletividade e o espírito de equipe são muito evidenciados neste esporte, 
um indiscutivelmente necessita do outro para dar sequência às ações do jogo 
onde o querer chegar ao objetivo comum, que é o ponto. Não basta um jogador 
saber jogar bem, se não estiver outro, com igual qualidade técnica, para ajudá-lo 
na sequência das ações o objetivo inicial não é alcançado, pois a obtenção de um 
ponto é mais complexa do que parece, num conjunto de ações que precisa ser 
coordenada entre uma boa recepção, um bom levantamento e um bom ataque. O 
conjunto dos jogadores é essencial para que a equipe atinja seus objetivos. 

O voleibol é um dos poucos esportes que mexem muito com a parte 
emocional das pessoas no geral, pelo caso do jogo ser muito competitivo. E segundo 
Bojikian (2005, p. 21), “[...]. A cada ponto conquistado, a sobrecarga emocional 
de todos é elevada. A equipe que se encontra cada vez mais próxima da vitória, 
torna-se mais ansiosa por isso, [...].” No entanto, em uma partida de voleibol, o 
atleta iniciante vai elevar seu grau de ansiedade e caso o técnico não saiba trabalhar 
essa ansiedade esse atleta poderá ter medo de praticar o esporte novamente, pois 
quando aquela pessoa “[...] que está sendo derrotada também eleva seu grau de 
ansiedade devido ao receio do fracasso. [...]”. (BOJIKIAN, 2005, p. 21).

Ao fazermos uma comparação entre os esportes coletivos em competições 
esportivas ou apenas para o lazer, podemos verificar os benefícios que sua prática 
pode propiciar, por outro lado também, o oposto também ocorre ocasionado um 
desconforto e o sentimento de não competência na realização das ações, causando 
até mesmo certo receio as praticas esportivas, pois a competitividade entre os 
praticantes visa principalmente à vitória, e caso isso não ocorra, o praticante pode 
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desenvolver uma frustração. A competição gera a ansiedade que o leva a glória ou 
ao fracasso, a vitória ou a derrota.

A ansiedade4 pode desenvolver um pior desempenho durante um jogo, 
pois o corpo ficará tenso e a simetria dos movimentos reduzirá. Bojikian (2005, 
p. 60) fala que “[...] Quanto mais ansioso o praticante, mais tenso ele ficará, 
e terá, portanto, pior performance, pois a sinergia de seus movimentos estará 
comprometida. [...]”, onde poderá alargar alguns fatores de riscos como as lesões. 

A contribuição para formação do cidadão através de atividades esportivas, 
como o voleibol, implica também em algumas contradições. Por um lado, 
representa um estimulo a superação, favorece o esforço contínuo, a perseverança, 
a melhora da satisfação pessoal e o controle emocional, beneficia a motivação 
dos praticantes e as relações pessoais. Por outro lado, pode provocar rivalidade, 
hierarquia, seleção e exclusão, gerar estereótipos.

Como saber se uma metodologia ou linha de trabalho está dando resultado? 
Deve-se definir a expectativa de rendimento dos praticantes e de sua produção 
real da ideal pretendida. Os desvios entre o real e o ideal, o que está ocorrendo 
para o que deveria ocorrer, representam a falta de estabilidade deste processo de 
assimilação das técnicas, significando a ocorrência de fragilidades proveniente de 
uma ou algumas variáveis neste processo.

Este estudo procura mostrar, como a voleibol atual prioriza a parte técnica 
no seu processo de aprendizagem, e de que maneira e com quais ferramentas seus 
profissionais “lutam” diariamente neste procedimento. Inicialmente, apresenta-se 
a definição de fragilidades para efeitos contrários aos desejados e mostram-se a 
relevância de mesclar planejamento e recursos as concepções existentes. Os fatores 
que geram instabilidade são mostrados e citados assim como as metodologias 
para a resolução destes problemas. Destaco a busca do equilíbrio como elemento 
central nas estratégias. Em particular, mostraremos a mediação e as metodologias 
na linha de frente da iniciação do voleibol e a necessidade de modificação nesta 
forma de trabalho.

Dentro do voleibol vamos encontrar alguns fatores que gera instabilidade 
ao praticante que deverão ser trabalhados para que o atleta não o atinja. Dentre as 
fragilidades mais frequentes apontamos os fatores psicológicos – como a ansiedade 
– e os físicos – como as lesões – que o técnico deverá tomar o máximo de cuidado 
quando montar o treino para que seu atleta esteja sempre em boas condições.

4  “Ansiedade é um estado emocional negativo no qual sentimos de nervosismo, preocupação e apreensão estão 
associados com ativação ou excitação do corpo.” (WEINBERG; GOULD, 2008, p. 96).
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A MEDIAÇÃO NO TREINAMENTO

Ao falar sobre as metodologias, que os treinadores utilizam, abre-se um 
espaço para enriquecer este estudo sobre um tema que vem sendo abordado na 
educação e que perfeitamente pode ser aproveitado no esporte de rendimento 
que é a mediação da aprendizagem. Neste processo deve-se estar cientes em que 
existem alguns tipos de posturas e condutas em que o professor pode se utilizar 
para adquirir e mediar seus conhecimentos. Nesta perspectiva corrobora-se com 
Darido e Rangel (2005, p. 2) numa mistura de técnicas que sejam mais eficientes 
no ensino do voleibol.

“[...], as perspectivas pedagógicas que se instalam não aparecem de 
forma pura, mas com características particulares, mesclando aspectos 
de mais de uma linha pedagógica. Em outras palavras, dificilmente 
seguimos uma única abordagem.” (DARIDO; RANGEL, 2005, p. 2).

Neste contexto então, para uma sessão de voleibol, não há uma receita única 
e uma metodologia 100% fidedigna, para se alcançar os resultados esperados. Uma 
única abordagem seria não ver o atleta de forma globalizada. Precisa-se conhecer 
e mesclar as várias formas em um único treinamento para que ele obtenha um 
resultado o mais próximo do planejado.

O professor, técnico além de saber montar um plano de treino, tem como 
o objetivo transformar os atletas em bons cidadãos, e para ajudar com essa tarefa 
difícil Meier e Garcia trazem 12 (doze) critérios de mediação que são:

01) Mediação da intencionalidade e da reciprocidade (MEIER; GARCIA, 
2007): O técnico deve expor sua intenção para o atleta, para que o mesmo saiba 
o que será feito. O técnico fazendo isto fará dos seus atletas mais interessado com 
o treino, tornando mais fácil a mediação do mesmo. 

02) Mediação da transcendência (MEIER; GARCIA, 2007): O treinador 
deve preparar o treino não apenas pensando só no treino, no presente, mas sim 
gerando uma visão para o futuro, para situações fora do esporte. O técnico deve 
abranger os conteúdos para diversos contextos. Deve fazer o atleta a visar buscar 
significados aprendidos no esporte, isso se chama metacognição.

03) Critério do significado (MEIER; GARCIA, 2007): É construir com o 
atleta o aprendizado dos conceitos dos objetivos, aqueles que são atribuídos e que 
inserem o atleta em um contexto, sabendo que os significados vem da cultura de cada 
um. E é com essa subjetividade das atribuições que o atleta se insere em um grupo.



57Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Saúde”, Rio do Sul, a. 2, n. 3, p. 49-69, abr./jun. 2011

04) Mediação do sentimento de competência (MEIER; GARCIA, 2007): 
O treinador deve colocar oportunidades de conquistas para seus atletas, desde que 
seja dentro de suas capacidades. Mas apesar deste sentimento não vir só das suas 
conquistas, dos ganhos, o sentimento de competência esta relacionado a motivação.

05) Mediação da regulação e controle do comportamento (MEIER; 
GARCIA, 2007): O atleta deverá saber desenvolver suas capacidades sabendo-
se adequar frente as atividades, e avaliando com sabedoria o ponto ideal para 
realizar uma tarefa. Faz com que o atleta crie a autonomia na decisão de iniciar o 
comportamento ou inibi-lo.

06) Mediação do compartilhar (FEUERSTEIN, 1994 apud MEIER; 
GARCIA, 2007): Fazer com que o atleta pense no grupo e saia do mundo egoísta, 
achando que as coisas são só dele. Este sentimento faz com que o atleta abra as 
portas para que outros companheiros participem de sua forma de pensar e agir.

07) Mediação do processo de individualização e diferenciação psicológica 
(MEIER; GARCIA, 2007): Representa do atleta se tornar único, especial, 
diferenciado dos demais com as quais entra em contato. O treinador deve ter como 
objetivo levá-lo a aceitar-se como pessoa singular e diferenciada e entendê-lo como 
participante ativo da aprendizagem. Sendo ele capaz de pensar, independentemente 
do técnico ou de seu companheiro. Sabe o que ele mesmo precisa.

08) Mediação do planejamento e da busca por objetivos (MEIER; GARCIA, 
2007): Fazer com que os atletas focalizem suas atenções na busca por uma paixão 
para esclarecer suas metas futuras, seus objetivos. Tanto a curto quanto a longo prazo.

09) Mediação da procura pelo novo e pela complexidade (MEIER; 
GARCIA, 2007): O atleta com sua bagagem de experiência, vai se desencantar 
e vai começar a ir atrás de coisas novas, no entanto vão instigar o atleta e fazer 
exercitar suas inteligência e criatividade.

10) Mediação da consciência da modificabilidade (FEUERSTEIN, 1994 
apud MEIER; GARCIA, 2007): É a idéia de que o atleta se altere com o passar do 
tempo, com a aquisição de novos conhecimentos, onde vai ter uma transformação 
e um desenvolvimento modificado.

11) Mediação da escolha pela alternativa positiva (MEIER; GARCIA, 
2007): A essencial da vida é tomar decisões, mas será que é a certa? Essa mediação 
fará com que o atleta tome a decisão de seguir um caminho cuja possibilidade 
de dar certo é maior e fazer com que isso aconteça por meio de lutas e esforços.

12) Mediação do sentimento de pertença (MEIER; GARCIA, 2007): É lutar 
pelos seus ideais, pelos seus objetivos, é se sentir inserido, fazer parte, de um grupo.
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Desenvolver estratégias como facilitador mediador de outra metodologia 
não é uma tarefa fácil, gerar estímulos que sejam atraentes ao atleta gera certo 
desconforto ao treinador, pois o tira de uma zona de conforto. Não queremos aqui 
expor uma metodologia onde o treinador, por si só, apenas com outra estratégia 
de atividades irá transformar sua sessão de treino, isto seria uma visão limitada por 
parte do técnico. Temos de ter em mente que cada praticante aprende de maneira 
diferente, e nesta ótica temos de nos transportamos para sua realidade e analisar o 
seu modo de absorver as ações pretendidas e não o modo como queremos que ela 
internalize tal aprendizagem. Ao propormos alguma atividade ao atleta devemos 
ter em mente que ele deve materializar seu objetivo em algo físico, palpável e 
atingível (Mediação do sentimento de competência, MEIER; GARCIA, 2007).

A seguir veremos algumas metodologias, que podem ser utilizadas no 
desenvolvimento de um treinamento de voleibol.

MÉTODO DESENVOLVIMENTISTA

Vamos começar com a Desenvolvimentista que versa corresponder o 
processo natural do desenvolvimento do ser humano.

Darido e Rangel (2005) afirmam que a teoria desenvolvimentista

“[...], é uma tentativa de caracterizar a progressão normal do crescimento 
físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo-
social na aprendizagem motora e, em função dessas características, 
sugerir aspectos relevantes para a estruturação das aulas.” (DARIDO; 
RANGEL, 2005, p. 9).

Está teoria esclarece que o mediado tem um conhecimento, um 
desenvolvimento, adquirido com o passar do tempo e desta vivencia obtida pelo 
mediado que a evolução de seu sistema fisiológico, motor, cognitivo e afetivo-social 
cresce de modo natural, normal, como menciona o autor.

E para a Educação Física, o voleibol cuja modalidade que está sendo 
abordada, esta proposta vem com o intuito de mediar seus praticantes por meio 
de seus movimentos, analisando-o e visualizando como complexar este movimento 
para refiná-lo.

Da mesma forma Darido e Rangel (2005, p. 9) defendem essa abordagem 
com, “[...] a idéia de que o movimento é o principal meio e fim da Educação Física, 
garantindo a especificidade do seu objeto.” (DARIDO; RANGEL, 2005, p. 9).
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Quando falamos que o movimento é a principal forma de se chegar a algum 
lugar, de realizar algo, estamos falando que para tudo o que realizarmos estará 
utilizando o movimento, e por meio disto esta abordagem vem com a proposta 
de que devemos refinar, e adquirir novos movimentos, mais complexos, para 
melhorar o dia a dia, ou seja, a procura pelo novo e pela complexidade (MEIER; 
GARCIA, 2007). Corroborando com esta idéia Connolly (1997) citado por Tani 
(2008, p. 315) afirma que:

 
“A Abordagem Desenvolvimentista reconhece e enfatiza o valor do 
movimento nas suas diferentes dimensões e manifestações: biológica, 
social, cultural e evolutiva. É por meio de movimentos que o ser 
humano interage com os meios físico, social e cultural em que vive. 
Na perspectiva biológica, essa interação mediante constante troca 
de matéria/energia e informação é um aspecto fundamental para a 
sobrevivência e desenvolvimento de todo e qualquer sistema vivo. 
Destarte, os movimentos se constituem verdadeiramente como um 
aspecto crítico, visto que possibilitam ao ser humano agir sobre o 
meio ambiente para alcançar objetivos desejados ou satisfazer suas 
necessidades. Movimentos são de grande importância biológica para o 
organismo, no sentido de que eles constituem os atos que solucionam 
problemas motores” (CONNOLLY, 1977 apud GO-TANI, 2008, p. 
315).

O voleibol nesta abordagem estará possibilitando o desenvolvimento de 
potencialidades, onde os movimentos irão ficar mais complexos, difíceis, onde o 
mediador irá colocar objetivo a serem atingidos, tendo assim, o planejamento e 
a busca por objetivos (MEIER; GARCIA, 2007).

Segundo Tani (2008, p. 317):

“A Abordagem Desenvolvimentista tem a preocupação de possibilitar 
aos escolares o desenvolvimento ótimo de suas potencialidades, 
particularmente as motoras, respeitando-se suas características 
peculiares de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem. 
Desenvolvimento ótimo de potencialidades implica aumento de 
diversificação e complexidade do comportamento motor. Entende-se 
por aumento de diversificação o aumento na quantidade de elementos 
do comportamento e por aumento de complexidade, o aumento da 
interação entre os elementos do comportamento [...]” (GO-TANI, 
2008, p. 317).
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E é desta forma que o treinador colocará dificuldades a ser ultrapassado, 
o movimento para ser refinado passará do simples para o complexo, desta forma 
aumentando sua capacidade motora.

O voleibol necessita de movimentos motores específicos e refinados. Dentro 
desta abordagem o atleta adquire, com o passar do tempo, um desenvolvimento 
natural de acordo com as atividades que o pratica. No entanto, o próprio atleta 
irá notar quando o movimento foi aprendido e automatizado, assim, fazendo 
com que o mediador aumente o grau de complexidade dos exercícios propostos. 
Uma estratégia a ser considerada nesta concepção é o sistema de bolas múltiplas 
citado por Garcia (GARCIA, 2007) onde se aumenta assim o nível de recepção, a 
quantidade de recepção, a quantidade de manchete, saque, passe etc. Os estímulos 
em maior quantidade conduzirão os alunos ao desenvolvimento motor mais 
consistente, com mais qualidade e com muito mais significado motor, neste sistema 
de bolas múltiplas nenhuma criança fica parada, ou ela esta correndo atrás de uma 
bola, ou esta sacando, recebendo, enfim esta em contato com o jogo, diferente 
do tradicional, onde muitas crianças acabam não se exercitando e até acabam por 
desgostar da atividade proposta pelo professor. 

MÉTODO CONSTRUTIVISTA-INTERACIONISTA

A teoria do construtivismo vem com a proposta de fazer com que o 
educando adquira experiências sólidas de forma que ele possa saber onde esta 
o problema e crie uma idéia para resolvê-lo, buscando a escolha pela alternativa 
positiva (MEIER; GARCIA, 2007)

Fosnot (1998) afirma que:

“[...] uma visão construtivista da aprendizagem sugere uma abordagem 
do ensino que oportunize aos alunos experiências concretas, 
contextualmente significativas, nas quais eles possam buscar padrões, 
levantar suas próprias perguntas e construir seus próprios modelos, 
conceitos e estratégias [...].”

Darido e Rangel (2005 p. 11), concordando com a citação anterior, afirma 
que a abordagem “[...] representa uma alternativa aos métodos diretivos de ensino, 
pois o aluno constrói o seu conhecimento a partir da interação com o meio, 
resolvendo problemas.” O jovem começa a adquirir seu conhecimento a partir 
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da vivencia com o seu meio sócio-cultural, onde as dificuldades surgem com a 
necessidade de uma construção de idéia para poder resolvê-la.

Piaget para Darido e Rangel (2005, p. 11) fala que,

[...] a intenção no construtivismo é a construção do conhecimento a 
partir da interação do sujeito com o mundo, numa relação que extrapola 
o simples exercício de ensinar e aprender. Desse modo, conhecer se torna 
sempre uma ação que implica esquemas de assimilação e acomodação, 
num processo de constante reorganização. (DARIDO, 2003, apud 
DARIDO; RANGEL, 2005, p. 11).

O sujeito aprende de modo que se sinta pronto para dificultar as coisas, 
ou, no entanto de fato que ele sinta a necessidade de realizar algo para atingir o 
objetivo proposto.

Concordando com Darido e Rangel, Freire (1992, p. 13) afirma que esta 
abordagem tem a intenção de que: 

“[...] é a construção do conhecimento a partir da interação do sujeito 
com o mundo, respeitar o universo cultural do aluno, explorando as 
diversas possibilidades educativas de atividades lúdicas espontâneas, 
propondo tarefas cada vez mais complexas e desafiadoras com vistas 
à construção do conhecimento. Além de valorizar as experiências, a 
cultura dos alunos, a proposta construtivista tem o mérito de propor 
alternativas aos métodos diretivos, alicerçados na prática da E.F. 
Nesta proposta, o jogo é privilegiado como sendo ‘um instrumento 
pedagógico’ ou seja, o principal modo/meio de ensinar. [...].

O conhecimento está envolvido em aliar as informações das experiências 
com o planejamento das ações existentes, fazendo os envolvidos adequarem-se as 
exigências exteriores, ao seu meio.

Oliveira (1997, p. 26) traz quais são os conteúdos básicos a serem trabalhados 
que são: “trabalhar, inicialmente, com a cultura dos próprios participantes, de modo 
a tornar o conhecimento significativo. Trabalhar com a educação dos sentidos, 
com a educação da motricidade, com a educação do símbolo.”

Darido e Rangel (2005, p. 11) citam Vygostsky onde fala que, o conhecimento 
é adquirido pela resolução de problemas vindo do seu próprio ambiente social.
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“[...] A proposta sociocultural de Vygotsky refere-se ao conceito de zona 
de desenvolvimento proximal. Essa zona é definida como a distância 
entre o nível de desenvolvimento real, que se determina através da 
solução independente de problema, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução de problemas que ocorrem 
sob a orientação de um adulto ou outro companheiro capaz. O autor 
afirma que o bom ensino se adianta ao desenvolvimento.” (DARIDO; 
RANGEL, 2005, p. 11).

Para a resolução dos problemas o jovem gera, internamente, conflitos como 
forma de motivação a fazer algo, tratando isso Oliveira (1997, p. 26) relata que 
o enfoque metodológico é “trabalhar com a metodologia do conflito. A partir do 
que o sujeito sabe sugerir mudanças no conteúdo, criando o conflito entre o que 
se sabe e o que é preciso ser aprendido. Do conflito viria à consciência do fazer.”

Por meio do construtivismo nós vemos o voleibol como uma construção 
do conhecimento que é obtida pelo professor e o aluno junto, Oliveira (1997, 
p. 26) afirma que a “Relação professor-aluno: todos participam do processo de 
construção do conhecimento.”

O atleta de voleibol se depara com diversas dificuldades durante um 
treinamento ou um jogo, fazendo assim ele pensar rapidamente para resolver essas 
dificuldades, e quanto mais experiência o atleta estiver, ele conseguirá construir 
soluções o mais rápido possível para obter o êxito no que faz, tanto dentro quanto 
fora de quadra. Fazendo a regulação e controle do comportamento (MEIER; 
GARCIA, 2007).

MÉTODO CRÍTICO-SUPERADORA

A abordagem Crítico-Superadora é chamada desta forma por ter a 
concepção histórico-crítica. O aprendizado é construído a partir do que o jovem 
já sabe, já conhece.

Segundo Soares et al (1992 apud DARIDO; RANGEL, 2005, p. 13) 
afirmam que:

“[...] Sua reflexão é compreendida como sendo um projeto político-
pedagógico. Político porque encaminhava propostas de intervenção em 
determinada direção e pedagógico no sentido de que possibilita uma 
reflexão sobre a ação dos seres humanos na realidade, explicitando suas 
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determinações.” (SOARES et al, 1992 apud DARIDO; RANGEL, 
2005, p. 13).

Nesta abordagem o mediador irá perpetrar seu programa a partir do 
conhecimento trazido pelos seus alunos da sociedade, para que possa fomentar 
ainda mais suas informações já existentes.

Oliveira (1997, p. 24) “[...] entende ser o conhecimento elemento de 
mediação entre o aluno e o seu apreender (no sentido de construir, de demonstrar, 
de compreender e de explicar para poder intervir) a realidade social complexa 
em que vive. [...]”

A abordagem crítica-superadora analisa e decodifica de fato o que está 
ocorrendo na realidade, na sociedade, e tenta por meio disto, viabilizar uma 
avaliação de como se portar diante dela. “[...] Ela é diagnóstica porque pretende ler 
os dados da realidade, interpretá-los e emitir um juízo de valor. [...]”. (DARIDO; 
RANGEL, 2005, p. 12).

O ensino por fases deve ser evitado a ser transmitido, e aceitar a sincronia 
no planejamento dos conteúdos, no entanto, não se deve ter uma visão de pré-
requisitos, onde algo deve ser passado por primeiro do que o outro, mas sim os 
conteúdos devem ser trabalhados de uma forma mais aprofundada. (DARIDO; 
RANGEL, 2005).

Cabe ao técnico, mediador das ações básicas do voleibol, saber qual vai ser 
as técnicas a serem passadas e como vai ser interpretado por quem recebe estas 
informações, explicando seu grau de importância em conjunto com os objetivos 
a serem alcançados.

Dentro do voleibol, esta abordagem canaliza o aprendizado visando o que 
o atleta já carrega consigo de conhecimento. Assim, o técnico analisará o atleta 
e diagnosticará o que ele já sabe, construindo assim um treino para aperfeiçoar 
e aumentar as suas capacidades (Processo de individualização e diferenciação 
psicológica, MEIER; GARCIA, 2007).

MÉTODO CRÍTICO-EMANCIPATÓRIA

Esta abordagem vem com Kunz uns dos grandes idealizadores que esta 
centrada na idéia do ensino dos esportes, visando transpor os conhecimentos 
oferecidos para a necessidade vivida no local. 
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Azevedo e Shigunov (2011, p. 3) afirmam que:

A Abordagem Crítico-emancipatória, esta centrada no ensino dos 
esportes que foi concebida para a Educação Física Escolar. Busca uma 
ampla reflexão sobre a possibilidade de ensinar os esportes pela sua 
transformação didático-pedagógica e de tornar o ensino escolar em uma 
educação de crianças e jovens para a competência crítica e emancipada. 
Conforme relata seu idealisador Kunz (1996) “uma Educação mais 
emancipadora, voltada para a formação da cidadania do jovem do que 
de mera instrumentalização técnica para o trabalho” 

A abordagem trás a preocupação da formação do indivíduo quanto cidadão, 
concordando com a idéia do autor acima Darido e Rangel (2005, p. 14) afirmam 
que:

A abordagem critico-emancipatória (KUNZ, 1994) é um dos 
desdobramento da tendência crítica e valoriza a compreensão crítica do 
mundo, da sociedade e de suas relações, sem a pretensão de transformar 
esses elementos por meio escolar. Assume a utopia que existe no processo 
de ensino e aprendizagem, limitado pelas condicionantes capitalista e 
classistas, e se propõe a aumentar os graus de liberdade do raciocínio 
crítico e autônomo os alunos. Do ponto de vista das orientações 
didáticas, o professor confronta, num primeiro momento, o aluno com 
a realidade do ensino. (DARIDO; RANGEL, 2005, p. 14).

É por meio da analise dos fatos que um conhecimento vai ser retificado, 
reconstruído, é por meio dos problemas identificados que a ampliação do 
conhecimento será efetivada, pois será planejado uma forma de como solucioná-lo.

Concordando, Kunz et al (1998) citado por Darido e Rangel (2005, p. 
14) afirma que a abordagem propõe que sejam ensinados os conhecimentos, “[...] 
por meio de uma seqüência de estratégias, denominada “transcendência”, com as 
seguintes etapas: encenação, problematização, ampliação e reconstrução coletiva 
do conhecimento”.

 O conhecimento, o movimento, é construído atravessando etapas em sua 
aprendizagem, para que ocorra de forma correta se deve analisar onde será o ponto 
de transição de uma aprendizagem, qual será o ponto certo que o mediador poderá 
deixar exercícios mais complexos para que refinem seus movimentos.

Segundo Pires (2002, p. 126): 
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“Na visão Crítico-Emancipatória, uma das tarefas que desafia o 
profissional de Educação Física atualmente seria o desenvolvimento de 
competências para transformar didaticamente o esporte e a cultura de 
movimento, a fim de recolocá-lo na esfera do mundo vivido, onde a 
veracidade e a adequação de normais sociais possam ser reconstruídas 
consensualmente pela racionalidade comunicativa.” (PIRES, 2002, p. 
126).

O voleibol, como vistas em seus benefícios, busca a resolução de 
problemas imediatamente em uma partida, podendo transcender – mediação da 
transcendência (MEIE; GARCIA, 2007) – está capacidade para o mundo atual, a 
abordagem critica-emancipatória visa exatamente isto, colocar valores no esporte 
e recolocá-los no seu mundo vivido.

A concepção critica-emancipatória dentro do voleibol se encontra quando 
identificado um gesto técnico inadequado para a situação desejada, assim fazendo 
o atleta reconstruir o movimento através do erro, sendo assim o atleta terá que 
planejar uma forma de como ele irá solucionar o erro – o problema – ocorrido 
(sentimento de competência, MEIER; GARCIA, 2007). 

MÉTODO TECNICISTA

Esta linha tecnicista vem com uma proposta de como conduzir um 
indivíduo a ter seus resultados o mais breve possível, onde o mediador aplicará 
técnicas a serem seguidas pelos seus mediados.

Segundo Garcia (2007, p. 1):

Nos anos de 1970 proliferou o chamado tecnicismo educacional, 
inspirado nas teorias behavioristas de Skinner. Esta abordagem pedagógica 
se concentra no modelo da conduta mediante estímulos respostas, sendo 
a escola um veiculo de modelação do comportamento através de técnicas 
específicas e de condicionamento com bases experimentais (ARANHA, 
1996). Utilizada para atingir o interesse imediato e produzir indivíduos 
competentes para o mercado capitalista esta abordagem tem como 
premissa a eficiência, a rigidez dos conteúdos e a competitividade.

A abordagem Tecnicista além de querer atingir seus interesses imediatos no 
esporte, ela prepara para que o mediado seja competente para o mundo capitalista 
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em que vive, pois na sociedade gera muitas competições e exige muita eficácia. E 
por meio do voleibol o praticante convive com essa competição, exigindo eficiência 
em seus atos, movimentos.

O mediador não passa só mais a mediar o conhecimento, ele deve saber 
como fazer para transpor para o mediado como deve ser feito, e sim deve estar 
capacitado para responder perguntas que irão surgir durante o aprendizado do 
mediado, o mediador deve ser capacitado para trabalhar com essa abordagem.

Concordando com esta idéia o autor Saviani (1984, p. 17 apud ALTOÉ 
et al 2005, p. 2) afirma que:

O processo tecnicista apresenta como elemento principal, a organização 
racional dos meios, ficando o professor e o estudante em uma posição 
secundária. Tanto o professor como o estudante passou a assumir a 
condição de executores do processo cuja concepção, planejamento, 
coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente 
habilitados, neutros, objetivos, imparciais.

O mediador, no caso o técnico, passa a ter responsabilidades de mediar seu 
conhecimento para que o praticante do voleibol faça o movimento o mais correto 
possível com a maior economia de energia e de tempo. Oliveira (1973, p. 50-51 
apud ALTOÉ et al 2005, p. 5) fala que:

Ao professor compete a responsabilidade de planejar e desenvolver o 
sistema de ensino-aprendizagem de tal forma que o estudante apresente 
um desempenho maximizado considerando-se os fatores de economia 
de tempo, esforço e custo na mesma proporção. O importante é saber 
arranjar as situações de maneira que as respostas dadas pelo sujeito 
sejam reforçadas e tenham sua probabilidade de ocorrência aumentada.

Nesta abordagem, centraliza-se a essência do praticante em condicionar 
seu comportamento. Nesta direção, existem varias formas de tentar chegar ao 
objetivo que são as aplicações da tecnologia educacional como as estratégias de 
ensino. (ALTOÉ et al, 2005).

Segundo Altoé et al (2005, p. 14), as estratégias de ensino se resume em “[...] 
uma maneira de planejar, conduzir e avaliar o processo de ensino-aprendizagem em 
termos de objetivos específicos empregando uma combinação de meios humanos 
e não humanos para produzir uma instrução eficiente.”
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Dentro do voleibol o tecnicismo é uma forma de passar a seus atletas como 
se deve fazer tal gesto técnico, fazem com que ele automatize e internaliza o gesto 
o mais rápido possível, podendo até ultrapassar limites de cada atleta para que 
atinja o auge de sua performance, no entanto se não mediado com toda cautela 
o atleta poderá se deparar com lesões e até mesmo as fragilidades já citadas neste 
estudo e até mesmo com o excesso de treinamento no caso o overtraining5.

TRANSCENDER O IDEAL DO TREINAMENTO DE VOLEIBOL 
DE RENDIMENTO EM DETRIMENTO DO REAL

Observando a rotina de grandes clubes, constata-se a presença de um 
planejamento periodizado onde os atletas empregam em suas tarefas durante 
um bom período uma alta quantidade de esforço físico para aperfeiçoarem suas 
técnicas de jogo. Em especial, pode-se destacar o trabalho físico técnico, técnico 
específico e tático, sendo que esta observação nos leva a dizer que o voleibol além 
de ser é um esporte complexo que ele trabalha gestos não naturais que requer um 
algo mais para seu aperfeiçoamento.

Ao se identificar com este esporte o iniciante tem pretensões que por vezes 
não são imediatas, apesar de se motivar quando vê um ataque na rede, assiste a um 
jogo de Voleibol, presencia sua primeira competição e ai fica deslumbrado. Sente 
algo no coração e, intuitivamente, compreende o que é voleibol. Se acreditasse 
firmemente nesta primeira intuição, tudo estaria bem. Mas breve e na prática 
esta revelação vai ser obscurecida: o iniciante procura um local para treinar, entra 
em contato com outros alunos, com atletas mais adiantados, e se coloca sob a 
orientação de um professor. Na humildade de quem nada conhece, ele se esquece 
daquela primeira visão, e no inter-relacionamento com colegas e técnico aparecem 
todos os aspectos positivos e, também a realidade da dificuldade em relação aos 
gestos técnicos e ao convívio com outros, é neste momento onde mais se evidencia 
as fragilidades do voleibol. O iniciante sofre, sente-se impotente, não aceita e não 
compreende porque algo maravilhoso como o esporte voleibol ao ser praticado 
contém inúmeras dificuldades de aprendizado.

Tendo em vista o contexto do voleibol em nossa região do Alto Vale do 
Itajaí, podemos dizer que as equipes de voleibol não se estruturam com uma 
5  “[...] trata-se do supertreinamento. É defi nido como o resultado de esforços muito grandes que ultrapassam 

a capacidade de um organismo de se auto-recuperar, sendo sempre uma manifestação de ordem física e 
emocional. O excesso de treinamento atinge o organismo por inteiro, como se fosse uma estafa física e mental, 
com repercussões negativas em vários sistemas do organismo.” (FUTEBOL & SPORTS, 2011).
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metodologia adequada para os treinamentos, pois se olharmos os dados das 
equipes representantes da região em competições em idades escolares, a cidade de 
Rio do Sul é única cidade que consegue avançar a segunda etapa na fase estadual 
dos jogos realizados pela FESPORTE (2011), e observando ainda não ser uma 
conquista anual e sim esporádica. Esses dados podem ser encontrados no site da 
FESPORTE, que é a entidade que realiza estes eventos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo da suposição que as equipes da região não adotam uma abordagem 
adequada, este estudo adotou principalmente como o técnico pode mediar o 
conhecimento da técnica para seus atletas, como que ele pode preparar os treinos 
e de que maneira ele deverá aplicá-lo, para transformar seus atletas em vencedores.

A intenção do artigo não é dar uma “receita de bolo pronta”, mas é fazer 
com que os técnicos observam o real, vejam quais são suas falhas e a partir desta 
pesquisa começar a construir uma linha de abordagem que pode fazer sua equipe 
atingir seus objetivos, podendo ser o ideal para ela.

Ficou claro também, que um bom técnico não basta saber só as técnicas 
e táticas de jogo para formar apenas atletas, mas ele deve saber como mediar os 
valores impostos pelo voleibol, transcendendo-os para a vida pessoal formando 
cidadãos perante a sociedade. 

Portanto não podemos mediar o conhecimento para os atletas um único 
método, mas sim fazer uma mixagem de vários métodos para obter o êxito. 

REFERÊNCIAS

ALTOÉ, Anair. Processo Tecnicista. In: ALTOÉ, Anair et al. Didática: Processos de

Trabalho em Sala de Aula. Maringá: Eduem, 2005, p 65-79. Disponível em: <http://
www.dtp.uem.br/gepiae/pde/tect.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2011.

AZEVEDO, Edson Souza de; SHIGUNOV, Viktor. Reflexões sobre as Abordagens 
Pedagógicas em Educação Física. Disponível em: <http://www.boletimef.org/
biblioteca/2602/artigo/BoletimEF.org_Reflexoes-sobre-as-abordagens-pedagogicas-em-
Educacao-Fisica.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2011



69Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Saúde”, Rio do Sul, a. 2, n. 3, p. 49-69, abr./jun. 2011

BOJIKIAN, João Crisóstomo Marcondes. Ensinando Voleibol. 3. ed. São Paulo: 
Phorte, 2005.

BORSARI, José Roberto. VOLEIBOL: Aprendizagem e treinamento.  Um desafio 
constante. Variações do voleibol: Vôlei de praia. Fut-volei. Vôlei em quartetos. 3. ed. 
São Paulo: EPU, 2001.

DARIDO, Suraya Cristina; RENGEL, Irene Conceição Andrade. EDUCAÇÃO 
FÍSICA NA ESCOLA: Implantações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005.

FESPORTE. Anos anteriores. Disponível em: <http://www.fesporte.sc.gov.br/index.
php?option=com_docman&task=cat_view&gid=477&Itemid=534>. Acesso em: 10 
jun. 2011.

FOSNOT, Catherine Twomey; CONTRUTIVISMO: Teoria, perspectiva e Prática 
Pedagógica. Porto Alegre: ArtMed, 1998.

FREIRE, J. B. S. Educação Física de corpo inteiro: Teoria e prática da Educação 
Física. Campinas: Scipione, 1992.

FUTEBOL & SPORTS. Overtraining e Overuse. Disponível em: <http://minatti-
futebol.blogspot.com/2007/09/overtraining-e-overuse.html>. Acesso em: 15 jun. 2011.

GARCIA, Alessandro Barreta. Sistema de bolas múltiplas na educação física escolar. 
Revista Digital, Buenos Aires, v. 11, n. 104, jan. 2007. Disponível em: <http://www.
efdeportes.com/efd104/educacao-fisica-escolar.htm>.  Acesso em: 14 abr. 2011.

GO TANI. Abordagem Desenvolvimentista: 20 Anos Depois. R. da Educação Física/
UEM, Maringá, v. 19, n. 3, p. 313-331, 3. trim. 2008. Disponível em: <http://www.
omar.pro.br/docs/Abordagem.desenvolvimentista.20.anos.depois.Go.Tani.pdf>. Acesso 
em: 14 abr. 2011.

MEIER, Marcos; GARCIA, Sandra. Mediação da aprendizagem: contribuições de 
Feuerstein e Vygotsky. Curitiba: edição do autor, 2007.

MIRANDA, Arlindo. 7 Valores dos treinadores de voleibol. Disponível em: <http://
arlindomiranda.com/7-valores-dos-treinadores-de-voleibol/>. Acesso em: 11 jun. 2011.

OLIVEIRA, Amauri A. Bássoli de. METODOLOGIAS EMERGENTES NO ENSINO 
DA EDUCAÇÃO FÍSICA. Revista da Educação Física/UEM 8(1), p. 21-27, 1997.

PIRES, Giovani de Lorenzi. Educação física e o discurso midiático: abordagem 
Crítico-Emancipatória. Unijuí, 2002.

WEINBERG, Robert S; GOULD, Daniel. Fundamentos da psicologia do esporte e 
do exercício. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.



70



71Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Saúde”, Rio do Sul, a. 2, n. 3, p. 71-90, abr./jun. 2011

ANÁLISE DA FREQÜÊNCIA E DO TIPO DE DOENÇAS 
APRESENTADAS EM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE RIO DO 

SUL DE ACORDO COM O PERÍODO DE AMAMENTAÇÃO.

Camila Winiarski 1

Juliane Graciela Rambo 1

Leandro Luiz Dellagiustina 2

RESUMO
Este estudo objetiva analisar a influência do aleitamento materno no desenvolvimento das crianças, 
identificar os benefícios do aleitamento materno, comparar a freqüência e o tipo de doenças apresentadas 
em crianças de acordo com a duração da amamentação, além de incentivar a prática da amamentação 
através de dados que comprovem seu benefício.
Justifica-se a importância desta pesquisa apoiados no fato de que por haver vários motivos que estimulem a 
prática do aleitamento materno, seria esperado que o número de crianças amamentadas fosse aumentando 
a cada ano, o que de fato não ocorre. Pelo contrário, a duração da amamentação vem diminuindo e em 
média não chega nem ao 1º ano de vida da criança. Tendo em vista todos os benefícios oferecidos por 
meio da amamentação, é necessário investigar os motivos que levam as mães a não adotar a amamentação 
exclusiva como forma de alimentação e prevenção de doenças para seus filhos, ao passo que a substituem 
por outros tipos de leite ou por alimentação complementar. Com base nestes dados, avaliou-se de forma 
comparativa, as crianças de até cinco anos de idade que receberam o aleitamento materno, residentes no 
município de Rio do Sul - SC. Para a coleta de dados, foi confeccionado um questionário com perguntas 
abertas e fechadas que avalia a duração da amamentação, as doenças apresentadas pela criança, os motivos 
da interrupção do aleitamento e a alimentação oferecida à criança frente à interrupção. Obteve-se uma 
amostra de 100 crianças, e destas chegou-se aos seguintes resultados: das doenças apresentadas pelas 
crianças até cinco anos, a Gripe representa 29,57%, a Diarréia vem em segundo lugar com 24,90% e 
em terceiro temos o item descrito como “outras afecções” representando 9,92%; no que diz respeito à 
incidência de doenças em crianças que receberam aleitamento com alimentação complementar, temos: 
6,21% das crianças de 1 dia até 6 meses que adoeceram, 35,40% das crianças com 6 meses e 1 dia até 
1 ano que adoeceram e 58,39% de adoecimento em crianças de 1 ano e 1 dia até 2 anos; outro dado 
analisado foi o número de internações de acordo com a interrupção do aleitamento materno, assim 
constatamos que 27,59% das crianças que tiveram o aleitamento interrompido com 2 meses e 1 dia até 
3 meses internaram em hospitais para tratamento; também foram analisadas as doenças apresentadas em 
crianças que freqüentam e que não freqüentam Centros de Educação Infantil, e foram encontradas no 
ranking destes dois grupos a Gripe, com os respectivos valores: 27,41% e 33,52%. 
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ABSTRACT
This study aims to examine the influence of breastfeeding in the development of children, identify 
the benefits of breastfeeding, comparing the frequency and type of diseases in children presented 
in accordance with the duration of breastfeeding, in addition to encouraging the practice of 
breastfeeding through data proving their benefit.
It is the importance of this research supported by the fact that there are several reasons that encourage 
the practice of breastfeeding, would be expected that the number of breastfed children was increasing 
every year, which in fact does not occur. Rather, the duration of breastfeeding is declining on 
average and not enough or the 1st year of life. Bearing in mind all the benefits offered through 
breastfeeding, it is necessary to investigate why the mothers not to adopt exclusive breastfeeding as 
a form of nutrition and disease prevention for their children, while a substitute for other types of 
milk. Based on these data, there were evaluated on a comparative children up to 5 years of age who 
received breast-feeding, residents in the municipality of Rio do Sul-SC. For data collection, was 
made a questionnaire with questions open and closed which evaluates the duration of breastfeeding, 
disease made by the child, the reasons for interruption of breastfeeding and food offered to children 
before the interruption. Obtained a sample of 100 children, and of these it was the following results: 
diseases presented by children up to five years, the flu is 29.57%, the diarrhea ranks second with 
24.90%, in the third and we have the item described as “other conditions” representing 9.92%; 
with respect the incidence of diseases in children who received breastfeeding with complementary 
feeding, we have: 6.21% of children 1 day to 6 months who became ill, 35.40% of children under 
6 months and 1 day to 1 year, became ill and 58, 39% of illness in children from 1 year and 1 day 
to 2 years; other data analysis was the number of admissions in accordance with the interruption of 
breastfeeding, so I found that 27.59% of the children who had stopped breastfeeding to 2 months 
and 1 day to 3 months admitted to hospital for treatment; were also analyzed the diseases presented 
in children who attend and who do not attend Child Education Centers, and were found in the 
ranking of these two groups to flu, with their values: 27.41 % and 33.52%.

Key- words: Breastfeeding; diseases prevention; complementary feeding.
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INTRODUÇÃO

Este estudo teve o intuito de obter uma análise estatística da prevalência 
de doenças mais comuns em crianças do município de Rio do Sul - SC, e 
correlacioná-las com a duração da amamentação, visto que a amamentação é 
considerada como um meio eficaz de prevenção de doenças, pois estudos mostram 
que o aleitamento exclusivo até os seis meses de idade poderia reduzir os índices 
de mortalidade infantil.

A cada dia surgem novas evidências sobre os benefícios do aleitamento 
materno para as crianças, sendo que estes ganhos não são encontrados somente 
durante a prática da amamentação, mas sim, são percebidos ao longo do 
desenvolvimento infantil e até mesmo na idade adulta.

Durante todo o processo de gestação a mãe prepara-se para receber seu 
filho, ocorrendo modificações funcionais e morfológicas nas mamas, a fim de 
oferecer ao filho o alimento mais completo para ele, o leite materno. Para isto, a 
adeno-hipófise libera um hormônio denominado prolactina, o qual vai agir na 
produção de leite materno durante a gestação e após o nascimento do bebê. Este 
hormônio chega até as mamas através da corrente sanguínea e estimula a produção 
do leite através de estímulos repetidos no seio, como por exemplo, a força de sucção 
exercida pelo bebê durante as mamadas, o que permite uma secreção contínua de 
prolactina. Apesar da prolactina produzir o leite materno, ela necessita do auxílio 
de outro hormônio, a ocitocina, proveniente da neuro-hipófise, que tem por 
função estimular a saída do leite. O leite é conduzido através de 15 a 20 ductos 
mamários até ser ejetado pela papila mamária, sendo lançado primeiramente um 
líquido chamado colostro, o qual é produzido até o segundo ou terceiro dia após 
o parto. Após isso, o colostro é substituído por leite que passa por transformações 
até se tornar leite maduro por volta do décimo dia do pós-parto.                                                       

O colostro é composto entre outras coisas por proteínas, gordura, açúcar, 
sais minerais, água, anticorpos, fatores de crescimento, leucócitos, macrófagos, 
linfócitos e laxante, este último que auxilia na eliminação de mecônio. 

Como podemos observar ao longo dos anos, o aleitamento materno foi 
perdendo sua verdadeira importância diante da sociedade, através da substituição 
por diferentes formas de alimentação, as quais nem sempre são benéficas às 
crianças. As conseqüências que estas mudanças podem acarretar no futuro ainda 
não são bem conhecidas, mas podemos perceber um aumento da freqüência e da 
variedade de doenças apresentadas pelas crianças já nos primeiros anos de vida.



74 Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Saúde”, Rio do Sul, a. 2, n. 3, p. 71-90, abr./jun. 2011

Então, será que as crianças amamentadas por períodos mais longos 
demonstram diferenças no desenvolvimento de doenças em relação a outras que 
receberam o leite materno por período inferior? A resposta a esta pergunta será 
encontrada somente avaliando-se a duração da amamentação infantil, através da 
comparação entre as diferenças apresentadas no desenvolvimento individual das 
crianças.

Este estudo objetivou analisar a influência do aleitamento materno no 
desenvolvimento das crianças, identificar os benefícios do aleitamento materno, 
comparar a freqüência e o tipo de doenças apresentadas em crianças de acordo 
com a duração da amamentação, além de incentivar a prática da amamentação 
através de dados que comprovem seu benefício.

Por haver várias justificativas que estimulem a prática do aleitamento 
materno, seria esperado que o número de crianças amamentadas fosse aumentando 
a cada ano, o que de fato não ocorre. Pelo contrário, a duração da amamentação 
vem diminuindo e em média não chega nem ao 1º ano de vida da criança. Tendo 
em vista todos os benefícios oferecidos por meio da amamentação, é necessário 
investigar os motivos que levam as mães a não adotar a amamentação exclusiva 
como forma de alimentação e prevenção de doenças para seus filhos, ao passo que 
a substituem por outros tipos de leite e por alimentos sólidos antes dos seis meses 
de idade da criança. Porém, não podemos nos esquecer das mães que apresentam 
dificuldades para amamentar e problemas de saúde que impeçam essa prática, 
visto que há ainda muitas mulheres que desejam amamentar seus filhos e por estes 
motivos não obtêm sucesso na amamentação.

É possível encontrar no leite materno: fatores de proteção que a mãe foi 
armazenando no decorrer de sua vida, além de nutrientes essenciais para o bom 
desenvolvimento da criança, sendo que a maioria destes componentes tem ação 
bactericida por destruir de fato as bactérias ou por dificultar a entrada delas no 
organismo; formação de um vínculo afetivo forte entre mãe-filho decorrente do 
contato freqüente durante as mamadas; digestão com mais facilidade; auxilia na 
maturação intestinal, prevenindo intolerância alimentar; economia de dinheiro, 
pois evita gastos com mamadeiras, chupetas, consultas médicas, etc; menos 
trabalho, pois a mãe não tem que se preocupar em aquecer mamadeiras, preparar 
papinhas e a alimentação sai do peito e vai direto para a boca do bebê, o que 
evita a contaminação; menor probabilidade de desenvolver alergias, pois retarda 
a introdução de proteínas presentes no leite de vaca; melhor desenvolvimento 
cognitivo, o qual é estimulado pelo movimento de sucção; melhor desenvolvimento 



75Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Saúde”, Rio do Sul, a. 2, n. 3, p. 71-90, abr./jun. 2011

intelectual, pois o leite materno contém uma concentração elevada de aminoácidos 
que atuam no crescimento do Sistema Nervoso Central(SNC), além de ser 
constituído por hormônios e ácidos graxos insaturados que participam do 
desenvolvimento cerebral.

REVISÃO TEÓRICA

Após o nascimento a criança inicia um longo processo de desenvolvimento 
até chegar à fase adulta, caracterizado por diferentes etapas e que exigem inúmeros 
cuidados. Mas, não só a criança passa por transformações como também a mãe, 
que deve estar muito bem preparada para cuidar de seu filho.       

“A amamentação é uma das primeiras intervenções nutricionais, maternais 
e de saúde infantil que a própria mãe executa para assegurar a saúde e qualidade 
de vida do filho.”      ( ZAMPIERI, 2007, p. 456).

É no período pós-parto que a mãe sente as mais variadas emoções, medo 
de não dar conta das suas novas obrigações, culpa por não conseguir atender a 
todas as necessidades do filho, é comum a insegurança, mudanças na sexualidade 
e auto-estima, perda da liberdade, medo que ocorram danos à mama, vergonha de 
se expor em público para amamentar. Por todos estes motivos a mulher precisa de 
acompanhamento, compreensão, esclarecimento e muito incentivo. “O sucesso da 
amamentação depende do apoio e do incentivo do ambiente que cerca a mulher 
que amamenta e da qualidade da assistência que a família recebe nos momentos 
de dificuldade.” (ÁVILA, 1999 apud ZAMPIERI, 2007, p. 457). Digo isto, pois 
uma parte das mulheres não amamenta seus filhos devido a não produção de 
leite durante a gestação, que está de certo modo ligada com o estado emocional 
e psicológico da gestante, também devido à utilização de medicamentos que 
impeçam sua prática, pela presença de doenças infecciosas e por opção própria 
como é a maioria dos casos.

Há vários motivos que levam as mães a não amamentar seus filhos ou 
ao desmame precoce, motivos estes que podem ser percebidos já nos primeiros 
dias do pós-parto, pois é quando ocorrem as principais dificuldades enfrentadas 
pelas mulheres. Estas dificuldades devem ser percebidas pelos profissionais de 
saúde e merecem toda a atenção, podendo citar algumas como exemplo: falta 
de conhecimento sobre as vantagens da amamentação; falta de apoio familiar; 
desconhecimento dos riscos causados pelo uso de mamadeiras e de outros tipos 



76 Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Saúde”, Rio do Sul, a. 2, n. 3, p. 71-90, abr./jun. 2011

de leite; problemas mamários como ingurgitamento, mastite, traumas mamilares 
devido à pega incorreta e mamilo invertido; surgimento dos primeiros dentes 
na criança; falta de conhecimento sobre as leis trabalhistas que protegem e lhe 
garantem o direito de amamentar, e principalmente, fatores culturais e crenças 
da família passadas ao longo das gerações.

A necessidade da amamentação já é conhecida, não só por ser uma forma de 
alimentação e de prevenção de doenças, mas também por ser um momento único 
entre mãe e filho, de troca, de carinho, proporcionando total satisfação à mãe e 
propiciando à criança todos os nutrientes necessários ao seu bom desenvolvimento.

“O leite materno é o alimento ideal para lactentes nos primeiros seis meses 
de vida, sendo perfeitamente adaptado para as necessidades nutricionais nesta faixa 
etária.”  (DEL CIAMPO, 2004, p. 35). Assim sendo, cada mãe irá produzir o leite 
de acordo com as necessidades específicas de seu filho e poderá alimentá-lo de 
forma eficaz sem a necessidade de introduzir qualquer outro alimento, chá ou água.

Há diferenças na composição do leite de mães que tiveram filhos prematuros 
se comparado àquelas que tiveram seus bebês a termo. Isso porque os bebês 
prematuros irão necessitar de uma quantidade maior de nutrientes, mostrando 
novamente o quanto a natureza e sábia.

O leite materno é muito importante para o bebê, pois muitos de seus 
mecanismos de defesa não foram ainda formados. Durante os primeiros 
anos de vida, o sistema imunológico do bebê não está completamente 
desenvolvido e não pode combater a infecção tão bem quanto em uma 
criança mais velha ou um adulto. (LANA, 2001, p. 125)

Se direcionarmos nosso olhar para algumas sociedades primitivas, 
vamos constatar que a amamentação, como parte integrante do processo 
reprodutivo, constitui-se uma prática natural, ecológica e essencial para 
a preservação da espécie, transmitida como norma cultural de geração 
para geração. (MEAD, 1980 apud ZAMPIERI, 2007, p. 473).

“O fato de a amamentação no homem moderno, embora biologicamente, 
ser condicionada por fatores sócio-culturais, permitiu que essa prática se tornasse 
opcional, contrariando a expectativa biológica da espécie.” (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2007, p. 267).

Segundo ZAMPIERI (2007, p. 22), desde a década de 1980 houveram 
mudanças na vida social e econômica das mulheres, ocorridas principalmente 
em seus padrões de comportamento. Ainda, a crise econômica que ocorreu no 
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início da década fez com que as mulheres fossem obrigadas a completar a renda da 
família. Podemos perceber claramente que há anos atrás elas tinham por função 
cuidar da casa, do marido e dos filhos, sendo sua a tarefa de educar as crianças. 
Hoje elas buscam realização profissional, trabalham fora de casa, contribuem com 
a renda da família e por isto não possuem mais tanto tempo livre para dedicar-
se exclusivamente a seus filhos. Todas as transformações ocorridas foram fator 
determinante para a diminuição da duração ótima da amamentação. Então, esta 
decisão dos pais está trazendo conseqüências para os filhos que ainda não são 
totalmente conhecidas, mas podemos perceber um aumento acentuado nos casos 
de pneumonia, alergia, diarréia, dentre várias outras doenças já conhecidas que 
são causadas pela privação dos fatores de proteção presentes no leite.

 “O bebê amamentado ao seio tem mais saúde, pois o leite materno tem 
centenas de fatores de proteção e armazena as defesas contra infecções que a mãe 
juntou durante toda a vida.” (LANA, 2001, p. 125).

Graças a esses inúmeros fatores existentes no leite materno que protegem as 
crianças contra infecções comuns, ocorrem menos mortes entre as crianças 
amamentadas. Estima-se que o aleitamento materno poderia prevenir 
50% das mortes por doenças respiratórias e 66% das causadas por diarréia.                                                                                                                  
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2007, p. 268)

De acordo com a SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA (2007, 
p.268), o uso de antibióticos reduz 6% da mortalidade infantil por pneumonia, 
3% por diarréia e 6% por septicemia em crianças menores que cinco anos.

Mas apesar de todos estes fatores de proteção, sabe-se que eles podem ser 
diminuídos se juntamente com o aleitamento materno for oferecido à criança 
outros tipos de alimento. A eficácia do leite materno só é mantida se o aleitamento 
for exclusivo. “A Organização Mundial da Saúde(OMS), o Ministério da Saúde do 
Brasil e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam a amamentação exclusiva 
por aproximadamente seis meses, e complementada até dois anos ou mais.” 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2007, p. 267).

O leite materno, sendo o alimento lácteo ideal na fase inicial da vida, 
satisfaz completamente as necessidades energéticas das crianças nos 
primeiros seis meses de vida.[...] A partir dos seis meses, começa a ser 
necessária a introdução de alimentos complementares para suprir parte 
das necessidades energéticas e de micronutrientes. (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2007, p. 317).
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Apesar da amamentação exclusiva até os seis meses de idade ser de grande 
importância, não podemos nos esquecer que a partir deste período a criança necessita 
de nutrientes adicionais para garantir o seu bom desenvolvimento e crescimento. 
Segundo um estudo realizado por DEWEY, a amamentação tem uma maior 
contribuição com a oferta de calorias nos primeiros seis meses de vida da criança, 
com cerca de 500 Kcal/d e que com o passar de 12 a 24 meses esta oferta cai para 
a metade se comparada com a alimentação complementar, que nos primeiros seis 
meses não se apresenta tão significativa quanto no decorrer de 12 a 24 meses. 
Faz-se necessária então a introdução gradual de alimentos sólidos, conforme for a 
aceitação da criança e oferecendo a amamentação até os dois anos ou mais, agora 
como alimentação complementar e não mais como forma única de alimentação.

Como podemos perceber a amamentação não é só uma prática opcional de 
cada mãe que contribui para a boa saúde dos filhos, ela é também um direito das 
crianças que lhes é garantido por lei. Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente 
(2001, p. 11):

“Art. 9° - O Poder Público, as instituições e os empregadores propiciarão 
condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães 
submetidas à medida privativa de liberdade.” Então, não importando a situação 
em que se encontra a mãe, é um direito das crianças garantido por lei receber 
a amamentação, sendo que não há justificativa para a sua privação. 

Ainda, a mulher que possui trabalho remunerado com vínculo 
empregatício desfruta de vários benefícios enquanto mãe e que podem ser 
encontrados na seção IV da Consolidação das Leis Trabalhistas(CLT), e como 
exemplo, podemos citar a licença maternidade remunerada e o direito a dois 
períodos de trinta minutos ao dia para amamentar, mesmo que para isso ela 
tenha que se ausentar do trabalho.

Na era da  ciência, para retomar a prática do aleitamento materno tão 
desvalorizada nas culturas ocidentais, foi necessário provar que o leite materno, o 
qual a natureza levou milhões de anos aperfeiçoando, era o mais adequado para 
a otimização da espécie. Assim, um número crescente de pesquisas, realizadas 
com rigor metodológico e com elevado nível de evidências científicas, passou a 
demonstrar as “vantagens” da amamentação e desvantagens da utilização de leite 
de outras espécies. Hoje, não restam mais dúvidas quanto à superioridade do leite 
materno sobre seus substitutos, fato cientificamente comprovado. (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2007, p. 268).
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Segundo DEL CIAMPO (2004, p. 08), não pode ser perdido o 
referencial da necessidade de se manter o estímulo à amamentação, pois ela é um 
fator de reconhecido peso na busca da elevação do padrão de saúde individual 
e coletivo das crianças em qualquer época ou lugar.

“Serão sempre válidos todos os esforços no sentido de garantir o aleitamento 
materno na população, para que as crianças recebam todos os benefícios do seio 
materno, um direito que lhes é natural e que a sociedade não pode violar.” (DEL 
CIAMPO, 2004, p. 08)

METODOLOGIA

A presente pesquisa se caracteriza em um estudo bibliográfico-exploratório, 
pois no que se trata de bibliografia foi realizada uma busca de conceitos que 
baseiam a amamentação, motivos sócio-culturais que influenciam as mães a não 
amamentar seus filhos e fatores que comprovam seus benefícios se comparada 
à alimentação complementar. A pesquisa também pode ser caracterizada como 
exploratória, pois nos utilizamos desta modalidade para realizar a coleta de dados 
junto à população.

A pesquisa baseia-se em um estudo estatístico através da freqüência e o tipo 
de doenças apresentadas em crianças de acordo com o período de amamentação, 
foi realizada exclusivamente no município de Rio do Sul - SC, este integrante 
da região do Alto Vale do Itajaí. A população afetada são as crianças de até cinco 
anos que foram amamentadas durante a infância e seus pais ou responsáveis, que 
forneceram os dados da pesquisa. Foram selecionadas para a pesquisa as crianças 
com até cinco anos de idade, pois é em média nesta faixa etária que elas sofrem as 
mais comuns patologias que acometem a infância. Como elas não têm a capacidade 
de responder por si, os pais ou responsáveis deram todas as informações necessárias 
presentes no material de coleta.

As amostras só foram utilizadas após a autorização e consentimento de 
um dos responsáveis pela criança, sendo entrevistados um total de 100 pessoas. 
Primeiramente a pesquisa seria desenvolvida no setor da Pediatria do Hospital 
Regional Alto Vale(HRAV), onde solicitamos autorização ao Comitê de Ética 
do próprio Hospital.  Porém, com a autorização da coordenação do curso 
de Enfermagem modificamos o local da coleta de dados para a Policlínica de 
Referência Regional, no Centro de Atendimento a Criança e Adolescente(CACA), 
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pois como é um centro de referência ao atendimento pediátrico, há um grande 
fluxo de crianças possibilitando a realização da pesquisa. 

A coleta de dados teve duração máxima de dois meses e foi realizada através 
de um questionário aplicado a cada participante com duração máxima de vinte 
minutos, e, somente iniciou-se, após seguir todos os itens descritos abaixo:

• Aprovação deste projeto de pesquisa pelo colegiado;
• Esclarecimento a cada participante sobre sua importância no 

desenvolvimento da pesquisa;
• Consentimento e aprovação dos responsáveis pela criança;
• Assinatura do termo de autorização para o uso dos dados coletados;
Para realização desse estudo foi confeccionado pelas autoras em conjunto 

com o professor orientador, um instrumento de coleta de dados que possibilitou 
a coleta de informações relevantes sobre a infância da criança, sobre as patologias 
apresentadas, sobre a duração da amamentação, número de internações 
hospitalares, entre outros, a fim de correlacionar estes dados com a prevenção de 
doenças comuns na infância. Os dados foram coletados através da entrevista direta 
com os pais ou responsáveis pela criança na sala de espera do CACA, após serem 
explicados os objetivos da pesquisa e os procedimentos éticos. Ao serem aceitos os 
itens descritos nestes documentos, o participante assinou o Termo Consentimento 
Livre e Esclarecido, iniciando-se assim a coleta de dados.

Antes de ocorrer a aplicação do questionário com a população em questão, o 
mesmo foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIDAVI, que aprovou 
a utilização deste questionário. Assim, mediante a autorização do responsável pela 
criança e da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
foi iniciada a coleta, sendo que, desde o início, os participantes tiveram seu sigilo 
e anonimato garantidos, uma vez que os nomes não são relevantes para a análise 
dos dados.

RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO

Para facilitar a análise, dividimos os dados de acordo com algumas 
categorias. A tabela abaixo, refere-se à incidência geral das doenças mais comuns 
apresentadas nas crianças pesquisadas, ou seja, crianças de um dia de vida até cinco 
anos de idade, sendo descritas a seguir:
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TABELA 01-Incidência de doenças apresentadas em crianças de 1 dia até 5 anos de idade.

Fonte: Dados coletados pelas autoras.

É possível visualizar claramente que de todas as doenças apresentadas pelas 
crianças, temos a Gripe que ocupa o primeiro lugar representando 29,57%, o 
segundo lugar é representado pela Diarréia com um percentual de 24,90%, e, 
por fim, em terceiro temos Outras Afecções com representação de 9,92%.  O 
item analisado como “Outras Afecções” engloba todas as doenças apresentadas 
pelas crianças que não constavam no material de coleta, assim sendo, as doenças 
manifestadas são as seguintes: Catapora, Varicela, Conjuntivite, Refluxo 
gastroesofágico, Rubéola, Sarampo, Rotavírus, Candidíase, Alergia, Coqueluche, 
Amigdalite, Desidratação, Intolerância à lactose, Intoxicação alimentar, Infecção 
intestinal e Viroses.

 Salienta-se também, que as outras doenças analisadas na tabela 01, apesar 
de demonstrarem uma incidência menor, são do mesmo grau de importância que 
aquelas citadas acima. Além dos dados citados nesta tabela, encontrou-se dezesseis 
crianças que não apresentaram nenhuma doença até o momento. 
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Para facilitar a compreensão podemos visualizar os dados no gráfico abaixo:

GRÁFICO 01–Ilustra valores relativos da incidência de doenças em crianças de 1 dia até 5 anos 
de idade em ordem decrescente.
Fonte: Dados constituídos pelas autoras.

Outra categoria analisada foi a incidência de doenças de acordo com a 
idade da criança e o tipo de alimentação oferecida a ela. Encontramos um total de 
dezenove crianças de até seis meses de idade em aleitamento materno exclusivo, 
destas, apenas seis adoeceram. Este fato demonstra que as mães estão seguindo 
as recomendações propostas pela Organização Mundial de Saúde(OMS), que 
propõe o aleitamento exclusivo até os seis meses e após isso deve ser introduzida 
gradualmente a alimentação complementar. Apesar de demonstrar que as crianças 
em aleitamento exclusivo também adoeceram, os dados ainda são favoráveis, 
pois uma pequena minoria de crianças adoeceu, comprovando a eficácia da 
amamentação exclusiva na prevenção de doenças.

Já em relação às crianças que receberam aleitamento aliado à alimentação 
complementar, encontramos na tabela abaixo:



83Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Saúde”, Rio do Sul, a. 2, n. 3, p. 71-90, abr./jun. 2011

TABELA 02-Incidência de doenças em crianças de 1 dia até 2 anos de idade que receberam 
aleitamento materno e alimentação complementar.

Fonte: Dados coletados pelas autoras.

Nesta tabela podemos comprovar que as crianças menores, ou seja, 
de 1dia até 6 meses, tiveram um menor percentual de doenças(6,21%), pois 
geralmente nesta faixa etária a amamentação tem uma maior representatividade 
na alimentação da criança, porque ela mama várias vezes ao dia e ingere alimentos 
em menor quantidade. Já nas faixas etárias maiores, esta situação toma proporções 
diferenciadas, onde as crianças ingerem uma maior quantidade de alimentos e 
a amamentação é oferecida em menor quantidade. Foram encontradas apenas 
três crianças que receberam aleitamento com alimentação complementar que 
não adoeceram. Com isso, comprova-se que no momento em que a prática da 
amamentação diminui o número de doenças apresentadas por esta população 
aumenta. Observe estes dados no gráfico abaixo:

GRÁFICO 02–Ilustra valores relativos da incidência de doenças em crianças de 1 dia até 2 anos 
de idade que receberam aleitamento materno e alimentação complementar.
Fonte: Dados constituídos pelas autoras.
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Observe na tabela abaixo o número de internações hospitalares ocorridas 
em crianças e sua correlação com a duração da amamentação:

TABELA 03-Número de internações hospitalares de acordo com o período de interrupção da 
amamentação.
Fonte: Dados coletados pelas autoras.

Na tabela acima não foram catalogadas as crianças com 4 meses e 1 dia até 
5 meses, pois não encontramos nenhuma pertencente a esse grupo. Observa-se 
que as crianças que tiveram a amamentação interrompida dos 2 meses e 1 dia até 
3 meses tiveram um maior número de internações hospitalares, correspondendo 
a 27,59%. Em seguida, temos as crianças entre 1 mês e 1 dia até 2 meses de idade 
com 20,69% das internações e, por último, as crianças de 6 meses e 1 dia até 2 
anos com 17,25%. Com isso, fica claro que o número de internações hospitalares 
está bem distribuído entre os variados períodos em que ocorreu a interrupção do 
aleitamento materno, mas a incidência é maior onde mais precocemente ocorreu a 
interrupção do aleitamento. Ainda, as crianças que interromperam a amamentação 
mais tardiamente tiveram o mesmo percentual de internações(10,34%) que 
as crianças com 1 dia até 1 mês e com 3 meses e1 dia até 4 meses, sendo que 
estes dados contrariam os objetivos esperados. Seria esperado que as crianças 
que interromperam o aleitamento mais tardiamente apresentassem um menor 
número de internações que àquelas que receberam o aleitamento materno por 
menor período de tempo. Porém, na análise feita, não levamos em conta o fato 
de que onde o período em que houve a interrupção do aleitamento materno foi 
mais tardio, há uma maior probabilidade de internações, devido a criança estar 
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exposta por um maior período de tempo e, consensequentemente, apresentando 
um aumento de agentes causadores de doenças, então, este dado não mostra-se 
negativo diante dos benefícios da amamentação.

Além das crianças que se submeteram às internações hospitalares, observou-
se um número considerável na população infantil estudada que já interrompeu 
o aleitamento e não teve nenhuma internação prévia, este número corresponde a 
cinqüenta e oito crianças. 

Os dados da Tabela 03 podem ser mais bem compreendidos visualizando-
os graficamente abaixo:

GRÁFICO 03–Ilustra valores relativos da incidência de internações hospitalares em crianças 
de acordo com o período em que houve a interrupção do aleitamento materno. Fonte: Dados 
constituídos pelas autoras.

É importante também, analisarmos o surgimento de doenças entre crianças 
que freqüentam Centros de Educação Infantil, sendo que os dados estão expostos 
na tabela a seguir:
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TABELA 04-Incidência de doenças apresentadas em crianças que freqüentam Centros de 
Educação Infantil(C.E.I.)

Fonte: Dados coletados pelas autoras.

Entre as quarenta e oito crianças que freqüentam Centros de Educação Infantil, 
as doenças que apresentaram maior incidência são as mesmas observadas na tabela 
01, apenas em proporções diferentes, sendo que apenas uma criança não apresentou 
nenhuma doença. O motivo de que neste grupo o número de crianças que não 
apresentou doenças ser muito pequeno se deve ao fato de que ao freqüentar um local 
com um maior número de crianças, a exposição à vírus e bactérias é muito maior. Outro 
fato importante é que ao colocar seus filhos em Centros de Educação Infantil, as mães 
param de amamentar, pois como trabalham fora as mamadas ficam muito espaçadas 
e a produção de leite aos poucos vai diminuindo, em função da falta de estímulo de 
sucção. Logo, é notável que estas crianças desenvolveram um alto número de doenças 
a partir do momento que a amamentação foi diminuindo. Veja o gráfico a seguir:

GRÁFICO 04–Ilustra valores relativos da incidência de doenças em crianças que freqüentam 
Centros de Educação Infantil.
 Fonte: Dados constituídos pelas autoras.
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Já em relação às crianças que ainda não freqüentam os Centros de Educação 
Infantil, a realidade é outra, e pode ser observada na tabela abaixo:

TABELA 05-Incidência de doenças apresentadas em crianças que não freqüentam Centros de 
Educação Infantil(C.E.I.)

Fonte: Dados coletados pelas autoras.

Entre as cinqüenta e duas crianças que não freqüentam Centros de 
Educação Infantil, a maior incidência de doenças continua sendo representada 
pela Gripe(33,52%) e Diarréia(32,97%), porém, neste grupo, o terceiro lugar é 
representado por um empate entre a Bronquite, Anemia e Otite com incidência 
de 5,49%. 

Entre as crianças pesquisadas que não freqüentam Centros de Educação 
Infantil, não houve casos de Meningite e Diabetes Tipo I, motivo destas doenças 
não estarem catalogadas na tabela. Outro dado demonstra que das cinqüenta 
e duas crianças que compõem este grupo, quinze não apresentaram nenhuma 
doença, número este muito superior aquele do grupo que freqüenta Centros de 
Educação Infantil. 

Neste último gráfico, podemos acompanhar os dados expostos na tabela 05:
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GRÁFICO 04–Ilustra valores relativos da incidência de doenças em crianças que não freqüentam 
Centros de Educação Infantil.
Fonte: Dados constituídos pelas autoras.

            

CONCLUSÕES

Atualmente, amamentar os filhos já faz parte da rotina diária da maioria 
das mulheres, o que sem dúvidas é muito importante para o desenvolvimento das 
crianças, pois ao mesmo tempo em que melhora o relacionamento entre o binômio 
mãe-filho, traz também inúmeros benefícios à saúde da criança. 

Diante da coleta e análise de dados, pode-se observar que a prática da 
amamentação é sim um fator determinante para a diminuição de doenças 
apresentadas na infância, e também, um fator preventivo de doenças a longo 
prazo.  No grupo pesquisado, ou seja, crianças de até cinco anos que receberam 
aleitamento materno, constatou-se que das doenças apresentadas por estas, as 
principais são a gripe, diarréia e outras afecções. As crianças que se encontram em 
aleitamento materno exclusivo não apresentaram doenças se comparada àquelas 
que foram amamentadas e receberam alimentação complementar. Também, em 
relação às internações hospitalares, de acordo com o período de interrupção do 
aleitamento materno, constatou-se que a incidência de internações é maior onde 
mais precocemente ocorreu a interrupção do aleitamento materno. Mas apesar 
disto, as crianças que interromperam a amamentação mais tardiamente(2 anos 
e 1 dia até 3 anos) tiveram o mesmo percentual de internações(10,34%) que 
as crianças com 1 dia até 1 mês e com 3 meses e 1 dia até 4 meses, sendo que 
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estes dados contrariam os objetivos esperados, porém, estes resultados foram 
encontrados, porque as crianças que tiveram o aleitamento materno interrompido 
mais tardiamente tiveram um contato muito maior com agentes causadores de 
doenças por apresentarem um maior tempo de exposição do que àquelas que 
tiveram o aleitamento interrompido de 1 dia até 1 mês e com 3 meses e 1 dia até 4 
meses. É possível comprovar que as crianças que freqüentam Centros de Educação 
Infantil, apesar de demonstrarem uma incidência menor de doenças, não superam 
aquelas que não freqüentam, pois foram encontradas além das catalogadas na 
tabela, quinze crianças que não apresentaram doença alguma e não freqüentam 
Centros de Educação Infantil. 

  A análise feita permite-nos aumentar as provas dos benefícios da prática 
da amamentação, se esta for executada conforme preconizam os Órgãos de Saúde 
competentes, pois influencia, sem sombra de dúvidas, na qualidade de vida das 
crianças, uma vez que resulta na manutenção da saúde da população em questão.
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VULNERABILIDADE NA ADOLESCÊNCIA: PROMOÇÃO À 
SAÚDE A PARTIR DO AUTOCUIDADO

Clarice Elisa da Silva Chavez Calderon1

Ana Lúcia Dalla Wequia
Bolívar Bittelbrunn 2

RESUMO
Diante das diversas dificuldades que a adolescência como fase de vida traz a cada adolescente e, 
como característica da fase, a rebeldia faz com que muitas atitudes sejam tomadas por impulso e 
que os conhecimentos sejam adquiridos apenas mediante colegas, ao invés de familiares, viu-se a 
real necessidade de capacitar adolescentes (Multiplicadores) acerca de saúde, higiene e educação 
sexual para que os mesmos repassassem estas informações adiante. O objetivo geral da pesquisa foi 
desenvolver atividades voltadas à redução das vulnerabilidades detectadas nos adolescentes de Rio 
do Sul e elaborar dinâmicas que abordem os problemas dos adolescentes e aspectos de autocuidado, 
bem como formar uma rede de adolescentes facilitadores para abordarem as vulnerabilidades na 
adolescência e autocuidado. Foram selecionados alunos de três escolas públicas de Ensino Médio, 
com idade entre 12 e 19 anos. Como resultados, conseguiu-se multiplicar 25 Facilitadores, com 
ótimas repercussões individuais aos mesmos.

Palavras-chave: adolescente, Facilitadores, educação em saúde.

ABSTRACT
Considering the various difficulties that the adolescent stage of life brings to every teenager, and as 
characteristic of the stage, the rebellion is that many attitudes are taken per pulse and that knowledge is 
acquired only by peers rather than family members, has the real need to empower teenagers (Multipliers) 
about health, hygiene and sex education so that they pass this information on. The general objective 
of the research was to develop activities aimed at reducing the vulnerabilities found in adolescents 
from South River dynamics and prepare to address the problems of adolescents and aspects of self 
and form a network of facilitators to address adolescent vulnerability in adolescence and self . We 
selected students from three public schools in high school, aged between twelve and nineteen years. 
As a result, we were able to multiply 25 Facilitators, with great repercussions to the same individual. 

Keywords: adolescent, facilitators, health education.

1  Orientadora da atividade de extensão, Docente do curso de enfermagem da UNIDAVI – Rio do Sul – 
SC. Endereço: Rua Rua Doutor Guilherme Gemballa, 13, CEP 89160-000 – Rio do Sul/SC - E-mail: 
claricecalderon@hotmail.com 

2  Acadêmicos do curso de enfermagem, da UNIDAVI.
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INTRODUÇÃO

Segundo Rodrigo Lobato Junqueira Enout, Juiz de Direito e presidente da 
Associação Brasileira de Magistrados da Infância e da Adolescência, o Brasil dispõe 
de Legislações para a proteção aos direitos da Infância e Juventude, mas que não 
são implementados, devido às condições econômicas, sociais, e culturais. Temos no 
Brasil adolescentes sem acesso à educação, aos serviços de saúde, às informações, 
sem moradia digna, sem acesso ao lazer, sem empregos. Fatos estes que levam 
muitos jovens a violência, fator que ameaça o crescimento e desenvolvimento de 
crianças e adolescentes no Brasil. 

Existe uma deficiência na oferta de serviços de assistência, tratamento de 
usuários de drogas e etilistas, informações sobre a sexualidade. Enfim, muitas ações 
são necessárias, os adolescentes precisam de educação sexual antes de se tornarem 
sexualmente ativos, precisam de suporte de promoção a saúde direcionada ao 
público jovem.

Dentre os problemas relacionados especificamente com a sexualidade, 
predominam a falta de experiência, ausência de diálogo entre os parceiros e, 
conseqüentemente falta de ajustamento, ausência de orgasmo, impotência, falta de 
proteção anticoncepcional, uso inapropriado dos métodos anticoncepcionais, falta 
de conhecimento e conseqüente uso incorreto desses processos, relações sexuais 
em local impróprio com conseqüentes inibições, sentimento de culpa por relações 
escondidas dos pais, relações precoces por necessidade de imitar os companheiros, 
sem ter atingido o necessário amadurecimento biopsicológico, ausência de afeto 
nas relações e, necessidade do uso de drogas para manter relações, etc. (DUNCAN 
et al, 2004, p. 310).

A pesquisa intitulada “Vulnerabilidade na adolescência: aspectos de 
promoção a saúde”, realizada nos meses de agosto a novembro de 2007 apontou, 
dentre as escolas estudadas de Rio do Sul que o conflito familiar, a gravidez precoce, 
a violência e uso de drogas são os principais indicadores de vulnerabilidade na 
adolescência e precisam ser trabalhados neste projeto de extensão. Através destes 
resultados propôs-se a continuidade da educação em saúde acerca destes temas.

Em aplicação anterior do mesmo estudo por dois anos consecutivos, 
percebeu-se a necessidade de dar continuidade às ações educativas praticadas, visto 
que a amostra está constantemente em mudança, visto que muitos dos adolescentes 
saem da fase em questão e muitos outros entram a cada ano que passa.
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E, como anteriormente, continua visando a contribuição na redução dos 
riscos que os adolescentes estão expostos, em busca de uma melhor qualidade de 
vida, a partir do autocuidado.

Além disto, visa-se a contribuição acadêmica e profissional ao Enfermeiro 
e acadêmicos, buscando um modelo aplicável e confiável neste grupo bem como 
colaborando com dados da nossa região na pesquisa quanto à adolescência e 
práticas aplicadas aos mesmos.

Desta forma, o objetivo principal da atividade de extensão aqui relatada 
visou o desenvolvimento de atividades voltadas à redução das vulnerabilidades 
detectadas nos adolescentes de Rio do Sul e, mais especificamente, elaborar, com 
o grupo em estudo, dinâmicas que abordem os problemas dos adolescentes e 
aspectos de autocuidado e formar uma rede de adolescentes facilitadores para 
abordarem as vulnerabilidades na adolescência e autocuidado.

                                          
REVISÃO LITERÁRIA

O ADOLESCER: ETAPA DE VIDA

A adolescência é um momento de inúmeras mudanças que podem afetar o 
intelecto e o físico de quem a vivencia (GONÇALVES et al 1998, p. 132). 

De acordo com Ferreira et al (2000, p. 68) pode ser definida por diferentes 
critérios: cronológico, do desenvolvimento físico, sociológico, psicológico ou da 
combinação de vários destes. Nesta fase marcada por um conjunto de mudanças 
físicas e psicológicas ocorrem intensos processos conflituosos e de auto-afirmação. 

A adolescência corresponde a um período longo do desenvolvimento 
humano, que se estende dos 10 aos 19 anos de idade e se caracteriza por grandes 
transforma¬ções físicas e psicológicas. 

A não ser em caso de doença crônica, atraso puberal ou distúrbios 
endócrinos, o adolescente padece, mais freqüentemente, de sintomas 
psicossomáticos ou dificul¬dades psicossociais do que de doenças propriamente 
orgânicas. As transformações psicológicas e as pressões sociofamiliares costumam 
agravar os problemas e, em conseqüência, acentuam os quadros clínicos das doenças 
adquiri¬das nessa fase (DUNCAN et al, 2004, p. 305). 

A clínica do adolescente não difere da clínica do adulto ou da criança. 
Entre¬tanto, se em qualquer fase da vida é importante a visão biopsicossocial do 
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indivíduo, ela se faz ainda mais necessária - ou obrigatória - quando se trata do 
paciente adoles¬cente. É preciso levar em conta as características das três etapas 
da adolescência, conforme são descritas atualmente: 

• Adolescência precoce (dos 10 aos 14 anos), quando os principais esforços 
do indivíduo estão dirigidos a habituar-se com as modificações do próprio 
corpo, a estabelecer progressiva independência e separação dos pais ou 
adultos que o tutelam e a livrar-se das amarras da infância. 

• Adolescência média (dos 15 aos 17 anos), quando a maioria, já tendo 
manifestado a puberdade, procura melhorar sua imagem pela cultura física 
e vestuário. A conduta costuma ser estereotipada, isto é, há identificação 
plena com o grupo de iguais; inicia-se a busca de identidade, de satisfação 
sexual c de um lugar na sociedade. 

• Adolescência tardia (dos 17 aos 19 anos), quando emergem os valores 
e comportamentos adultos e predomina ou se cristaliza uma identidade 
estável. O relacionamento com o companheiro do sexo oposto torna-se mais 
estreito, mais íntimo e mais afetuoso. Nessa etapa, os adolescentes buscam 
viabilidade econômica e estabilidade social, desenvolvem elaborado sistema 
de valores e se expressam de acordo com suas próprias idéias (DUNCAN 
et al, 2004, 305).
O profissional de enfermagem deve ter conhecimento científico para atuar 

junto a este publico e compreender o processo vivenciado, sabendo interagir 
de forma positiva, estabelecendo vínculos que proporcionem aos adolescentes 
confiança para expor dúvidas e anseios que estão vivenciando. 

VULNERABILIDADE NA ADOLESCÊNCIA

Segundo o Ministério da saúde cerca de 1,1 milhões de adolescentes 
engravidam por ano no Brasil. O índice de adolescentes e jovens brasileiras grávidas 
é hoje 2% maior do que na última década, as meninas de 10 a 20 anos respondem 
por 25% dos partos feitos no país.

No Brasil, grande parte das mortes na adolescência está relacionada às 
complicações durante a gravidez, e no parto. Estudo da Organização Mundial da 
Saúde mostra que a incidência de recém-nascidos gerados por mães adolescentes 
com baixo peso é duas vezes maior que o de mães adultas. A taxa de morte neonatal 
é três vezes maior. Segundo a Dra. Adriana Lippi Waissman, médica obstetra do 
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, especializada em gravidez na 
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adolescência, a gravidez na adolescência é de alto risco. A incidência de hipertensão 
é cinco vezes maior nas adolescentes que também são mais propensas a ter anemia, 
ou agravar o quadro anêmico, além de complicações durante o parto. 

A adolescência é a fase que procede a infância, fase essa, da interiorização, 
onde não há praticamente troca com o meio externo, e antecede a vida adulta, 
onde ocorre um possível encontro com a realidade verdadeira. Entretanto é em 
tal período que as grandes transições emergem na vida do ser humano, uma vez 
que sofre modificações biológicas, psicológicas e sociais, na busca da maturação, 
é nesse contexto, que os adolescentes entram em conflito consigo, já que buscam 
uma identidade, em meio ao próprio círculo de insegurança e ao sentimento de 
incompreensão, tornam-se assim, definitivamente presas fáceis aos riscos sociais, 
de uma maneira que  ficam vulneráveis a gravidez precoce e indesejada, ao HIV, 
e as infecções por DST. Aliado a isso tudo, deve-se ressaltar que a vida sexual dos 
adolescentes está a ocorrer precocemente. Além de se depararem com novas e rápidas 
mudanças em seus corpos sem exatamente saber o porquê da evolução, somado à 
precariedade de informações, associada a pouca percepção e interesse do próprio.

Desenvolver ações de prevenção, voltadas aos jovens, é uma ação de 
controle de doenças e gravidez precoce. Pode se afirmar que a vulnerabilidade, 
não se restringe apenas a comportamentos individuais, mais também aos sociais 
e econômicos.

No Brasil não há informações de quantos adolescentes já tiveram DST, e 
nesse contexto, percebe-se que a informação sobre sexualidade e a prevenção de 
DST, com o propósito de disseminar sexo seguro e sadio não teve êxito absoluto, 
uma vez que o comportamento dos jovens continua a ser o mesmo. Intervenção de 
promotores de saúde, que busquem focalizar a promoção e a prevenção do uso de 
camisinhas, visto a redução aos demais fatores de risco contribuiriam efetivamente 
com o planejamento e saúde dos mesmos.    

METODOLOGIA DE ENSINO DA PROBLEMATIZAÇÃO E SEU 
USO EM GRUPOS DE ADOLESCENTES 

A enfermagem enquanto ciência do cuidar está conseguindo sua ampliação 
e aperfeiçoamento com o passar dos tempos, isto inclui a sistematização da 
assistência, educação em saúde e coordenação das equipes de trabalho.     

No que tange à educação em saúde, é evidente a contribuição única deste 
profissional nos grupos de adolescentes. Nestes, a enfermagem age como uma 
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colaboradora onde a aprendizagem e experiências são compartilhadas (KIST; 
FISCHBORN, 2000).     

Porém, para que o desempenho seja eficiente, uma metodologia 
apropriada se faz necessária. Tal metodologia é sugerida neste trabalho, chama-
se problematização, trazendo desde a compreensão da mesma, seus aspectos 
pedagógicos e vivenciais, até sugestões práticas de sua aplicação. 

O uso da metodologia da problematização com adolescentes revela que 
é preciso sempre mais uma aproximação do verdadeiro “eu” jovem; holístico, 
humano e social. Esta fase da vida é configurada por grandes influências internas 
e externas, convém propiciar ao adolescente a capacidade de construir sua 
personalidade e ambiente da maneira mais consciente e responsável possível (KIST; 
FISCHBORN, 2000). 

A ênfase no autocuidado na adolescência tem objetivo de manter o 
bem estar, ajudando-o a realizar o autocuidado, tanto nos aspectos biológicos, 
psicológicos e sociais. Assim, para que a assistência de enfermagem aos adolescentes 
seja parte da práxis profissional, revisar conceitos pedagógicos e reformular atitudes 
são elementos essenciais na prática de grupos de educação em saúde.

A ABORDAGEM DA SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA

A abordagem da sexualidade na adolescência é “tarefa fácil quando 
baseada em conhecimentos sólidos, isenta de idéias empíricas, tendenciosas ou 
preconceituosas, e pode representar uma grande ajuda aos pacientes jovens” 
(DUNCAN et al, 2004, p. 310). Na abordagem da sexualidade, o objetivo 
fundamental é aliviar as tensões por meio do esclarecimento de dúvidas. 

É preciso salientar a importância e validade de qualquer participação 
educativa. Palestras aos jovens, aos educadores e em especial aos pais, a respeito 
dos fenômenos reprodutivos, e esclarecimentos sobre comportamento sexual são 
de grande valia e costumam ser muito bem recebidos pelos grupos sociais e pelas 
escolas que congregam a comunidade. Essa é uma tarefa relativamente simples, 
abrangente e esclarecedora. 

Para Duncan et al (2004, p.310), reuniões com grupos de adolescentes em 
ambulatórios ou consultórios, com a finalidade de esclarecer dúvidas e dificuldades 
próprias à idade, costumam oferecer bons resultados. Têm efeito educativo, 
pois, já que a maior parte das informações a respeito de sexo é veiculada pelos 
companheiros, a instrução desses jovens serve de elemento de divulgação correta 
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de informações. Os mais interessados e atilados funcionam como elementos 
multiplicadores. Além dos fatos sobre a biologia da reprodução, os adolescentes 
costumam interessar-se por masturbação, jogos intersexuais e homossexuais 
infantis, prostituição, aborto, momento oportuno para o início das relações 
sexuais, métodos anticoncepcionais, doenças transmitidas pelo contato sexual, 
amor ou afeto no sexo, virgindade e relações pré-matrimoniais, orgasmo, tabus 
e preconceitos. 

A sexualidade não pode ser considerada isoladamente, mas dentro de um 
contexto global da vida do adolescente onde se inclui seu relacionamento com os 
companheiros, vida familiar, seu trabalho ou sua atividade escolar. 

MATERIAL E MÉTODO

O projeto foi realizado em parceria com o SESC de Rio do Sul – SC, e 
desenvolvido em três escolas públicas de Ensino Médio do município de Rio do Sul, 
SC. Destas escolas, alguns alunos foram escolhidos para serem os multiplicadores, 
para a escolha dos participantes iniciou-se com uma redação dissertativa proposta 
aos professores dos adolescentes, com o tema “Como você se sente adolescente?”. 
A partir dessa redação precursora, fez-se a opção de participação no grupo de 
pesquisa “Vulnerabilidade na adolescência: compreensão dos aspectos de promoção 
à saúde“, mediante termo de aceite do adolescente e do responsável legal.

Os adolescentes escolhidos participaram de oficinas de trabalhos como 
multiplicadores das propostas desenvolvidas sob o prisma do conceito de 
vulnerabilidade. 

Encontramos alguns caminhos que podem ser percorridos no modelo de 
ensino aprendizagem que prioriza a educação problematizadora, tal como Freire 
em sua obra Pedagogia do oprimido e Educação como prática de liberdade, onde 
se avançam os limites da educação e mostra-se compromisso com a transformação 
social. Isto abre a possibilidade de sua utilização pela enfermagem, especialmente 
em grupos de educação em saúde. “Problematizar é o ato de buscar relacionar 
um novo conjunto de informações a estrutura cognitiva do estudante” (SILVA 
et al, 2007).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da prática educativa executada, conseguiu-se capacitar 25 
Multiplicadores com conhecimentos e informações necessárias para esclarecimentos 
acerca de saúde, higiene e educação sexual, com enfoque em prevenção de DSTs 
e de Gravidez na adolescência.

Como relato de experiência, percebemos como os multiplicadores criados 
tem uma maior liberdade em dialogar com os profissionais de saúde, especialmente 
do sexo masculino, quando os mesmos trabalham a passagem de conhecimentos 
na forma de diálogo e com diversas atividades educativas aplicadas.

Considerando o que já abordou-se sobre a opinião de Duncan (et all, 
2004, p.310) quando trata-se das reuniões de adolescentes fora de sua residência, 
pois a maior parte dos conhecimentos dos jovens vem através do que seus colegas 
de trabalho, da escola e colegas de atividades sociais, o que permite que estes 
multiplicadores passem a repassar as informações obtidas.

Muitos assuntos foram extremamente questionados e demonstrados como 
de interesse aos multiplicadores: masturbação, jogos intersexuais e homossexuais 
infantis, prostituição, aborto, momento oportuno para o início das relações 
sexuais, métodos anticoncepcionais, doenças transmitidas pelo contato sexual, 
amor ou afeto no sexo, virgindade e relações pré-matrimoniais, orgasmo, tabus 
e preconceitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos da pesquisa foram amplamente atingidos, demonstrando que 
a ausência de apoio familiar é substituída pelas amizades. Este pode ser um aspecto 
positivo, desde que adequadamente utilizado. E para que seja bem utilizada, a 
proposta de trabalhar a educação em saúde a partir dos próprios adolescentes com 
os seus iguais parece ser o caminho mais adequado.

Capacitar os adolescentes não é tarefa difícil, mas requer envolvimento da 
sociedade e da família. Não basta simplesmente dar-lhes um curso e esperar que 
o problema seja resolvido, é preciso acompanhar, estar perto e socorrer-lhes nos 
momentos mais difíceis, considerando as particularidades da fase.
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Por isto, vê-se a necessidade de contínuo acompanhamento dos adolescentes, 
a exemplo uma rede de apoio contínua, visto que a cada ano pessoas saem da 
adolescência e outras entram nesta fase.
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A NECESSIDADE DA BIOENERGETICA NO FUTSAL1
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RESUMO

O futsal é uma modalidade de alta intensidade, realizada em períodos curtos que consiste 
preponderantemente do sistema energético anaeróbico alático. Para que o treinamento seja 
devidamente coerente e eficiente é de fundamental importância que professores, técnicos utilizem 
a bioenergética como componente fundamental para a prescrição das atividades, bem como a 
periodização adequada que a modalidade exige, assim alcançarão a máxima perfeição física e técnica. 
O objetivo principal de estudo foi de analisar a influência da bioenergética no treinamento de futsal, 
observando as características do esporte, bem como sua relevância no âmbito da preparação física, e 
como objetivos específicos identificar os sistemas que compõem o processo de produção de energia 
para a atividade corporal e identificar os elementos que caracterizam estas produções de energia 
em nível do treinamento desportivo. Para assegurar a proposta do estudo utilizamos uma pesquisa 
teórica de caráter bibliográfico com uma análise contextual acerca dos fenômenos investigados. 
Considerar a bioenergética como componente de prescrição é de fundamental importância para 
assegurar que o planejamento do professor/técnico seja devidamente consolidado. Determinadas 
ações motoras exigem quantidade significativa de ambos os sistemas; aeróbico e anaeróbico; e que 
as fontes de energia de determinada modalidade vão depender sempre do tempo e da intensidade. 
As atividades esportivas de rendimento estarão sempre relacionadas com o desenvolvimento dos 
tipos de energia necessários para as contrações musculares, logo o treinamento deve ser planejado e 
específico para que os sistemas de energia dos atletas se adaptem as exigências específicas do futsal.

Palavras-chave: Futsal, Bioenergética, treinamento desportivo.

ABSTRACT
Futsal is a type of high intensity game, played in short periods of time which consists mainly of 
anaerobic unlactic energy system. For the training to be fully coherent and efficient it is extremely 
important that the teachers and the coaches use the bioenergetics as a main component for the 
prescription of such activities and the proper timeline that the activity requires, and this way they 
will achieve maximum physical and technical conditions. The main purpose of this study was to 
examine the influence of bioenergetics in Futsal training, observing the sports characteristics and 
its relevance in the physical preparation, and as specific objectives, identifying the systems that 
create the production of energy for body activity and identify the elements that characterize the 
production of energy level of sports training. To ensure the proposal of the study we used a theoretical 
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3  Acadêmico do Curso de Educação Física – UNIDAVI – E-mail: dileal@gmail.com
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bibliographical research with a contextual analysis about the investigated phenomena. To consider 
bioenergetics as a prescription component is a fundamental importance to ensure that the planning 
of the teacher / coach is properly consolidated. Certain motor actions require significant amounts of 
both systems, aerobic and anaerobic, and that the energy sources of a particular exercise will depend 
on the time and intensity used. The sportive performance will always be related to the development 
of types of energy needed for muscular contractions, so the training must be planned and specific 
to the athletes’ energy system to adapt them to the specific requirements of Futsal.

Key-Words: Futsal, Bioenergetics, sports training.
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INTRODUÇÃO

A evolução dos esportes no âmbito da preparação física é clara e evidente. A 
complexidade que envolve o processo de aprendizagem, prescrição e planejamento 
é tamanha, que considerar a bioenergética se torna uma ferramenta de grande 
importância para o desenvolvimento apropriado das capacidades físicas do esporte.

O futsal se caracteriza como um esporte dinâmico e de alta intensidade 
que possibilita alto dispêndio de energia, que fundamentalmente necessita de 
coordenação motora e um sistema muscular/esquelético bastante desenvolvido 
para otimizar o processo de solicitação de energia.

Para Rebelo (1993) estudos do tipo tempo e movimento mostraram 
que os esforços de intensidade máxima realizados pelos futebolistas em jogo 
se caracterizam por serem de curta duração, cerca de 2 a 6 segundos e que os 
deslocamentos em sprint se associam, muitas vezes, a mudanças de direção e 
paradas imediatas, cerca de 25-30 vezes por jogo. 

Segundo Wilmore e Costill (1999) a energia é convertida nos seres vivos e 
está fundamentada em duas leis, na qual primeira a energia não pode ser criada 
ou destruída, mas modificada de uma forma a outra; e a segunda versa que a 
transferência de energia será sempre processada no sentido do aumento da entropia 
e assim a energia livre será obtida.

O objetivo principal de estudo foi de analisar a influência da bioenergética 
no treinamento de futsal, observando as características do esporte, bem como sua 
relevância no âmbito da preparação física, e como objetivos específicos identificar 
os sistemas que compõem o processo de produção de energia para a atividade 
corporal e identificar os elementos que caracterizam estas produções de energia 
em nível do treinamento desportivo.

Para assegurar a proposta do estudo utilizamos uma pesquisa teórica 
de caráter bibliográfico com uma análise contextual acerca dos fenômenos 
investigados. 

Partimos do pressuposto que os sistemas de energia não servem como 
parâmetros de prescrição de treinamento para os profissionais de Educação Física 
que desenvolvem suas atividades profissionais no futsal, e isto possibilita uma 
dificuldade de compreensão acerca da complexidade que o jogo oferece.

A partir deste contexto elaboramos como problema de pesquisa: como os 
sistemas de energia influenciam na prescrição de treinamento de futsal, considerando 
as peculiaridades do esporte e as diversas formas de se produzir energia?



104 Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Saúde”, Rio do Sul, a. 2, n. 3, p. 101-119, abr./jun. 2011

A fim de melhor compreensão do estudo estruturamos o texto em quatro 
momentos, além da parte introdutória, metodologia do estudo, análise e discussão 
dos dados e as considerações finais, a saber: características gerais do futsal; 
considerações acerca da bioenergética, a bioenergética no futsal; o treinamento 
desportivo e o futsal.

1 CARACTERISTICAS GERAIS DO FUTSAL

Conforme Saad (1997) apud Almeida e Rogatto (2007) o futsal surgindo 
na década de 30 do século passado, tem sua origem polêmica, pois sua existência 
é reivindicada tanto no Uruguai quanto pelo Brasil. No início era um esporte 
praticado em quadras de basquete e em meio às atividades praticadas em aulas 
de Educação Física.

Para Garcia e Failla (1986) apud Furlan e Giacchero (2006) a versão mais 
aceita para o surgimento do futsal em território brasileiro, é a de que a modalidade 
iniciou sua prática no ano de 1940, através dos freqüentadores da Associação 
Cristã de Moços (ACM) de São Paulo.

Machado e Gomes (1999) apud Silva et al. (2008) ressaltam o aumento 
da popularidade do futsal no Brasil, citando a prática nas escolas como fato 
fundamental a este acontecimento.

Como habilidades específicas do futsal Bankoff et al. (2005) cita o passe, o 
centro ou cruzamento, as roubadas de bola ou desarmes, e as finalizações.

Forlan e Giacchero (2006) ao descrever as capacidades coordenativas 
envolvidas no futsal, citam diferentes capacidades dentro desta matéria, tais 
quais: capacidade de diferenciação sensorial, de observação, de representação, de 
antecipação, de ritmo, de controle motor, de coordenação motora, de reação e 
expressão motora.  

Silva et al. (2008) direcionando seus estudos as capacidades de força e 
resistência (aeróbia e anaeróbica) afirmam que esta modalidade engloba e utiliza 
várias capacidades físicas.

No aspecto físico, Santos Filho (1995) apud Soares e Tourinho Filho 
(2006) afirmam que os atletas praticantes de futsal necessitam, como principais 
propriedades, de resistência aeróbia, velocidade, resistência muscular localizada e 
potência muscular. Além destas, Barbanti (1988) apud Soares e Tourinho Filho 
(2006) ressalta outras capacidades como importantes aos atletas praticantes deste 
desporto, tais quais, agilidade, flexibilidade, coordenação, ritmo e equilíbrio.
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Dentre as capacidades que o futsal engloba, Tenroller (2004) descreve 
métodos de treinamento envolvendo potência, resistência anaeróbia alática, 
resistência anaeróbia lática, velocidade, agilidade, resistência abdominal, 
capacidade aeróbia e impulsão.

Forlan e Giacchero (2006) citam a partir de um contexto único que é a 
capacidade de velocidade motora, outros cinco tipos de velocidade que se encaixam 
ao desporto futsal: velocidade de reação, velocidade de movimentos acíclicos, 
velocidade de locomoção, velocidade de força e velocidade especifica de jogo.

Segundo Aoki (2002) apud Forlan e Giacchero (2006) a capacidade física 
é o conjunto de características e qualidades que o atleta possui para obter os 
melhores resultados em rendimento.

Dantas (2003) apud Almeida e Rogatto (2007) indica que a preparação 
e treinamento físico no futebol atingem 60% do tempo de um treinamento 
completo, sendo considerados uns dos principais fatores que têm influência precisa 
no desempenho e rendimento dos atletas.

2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA BIOENERGÉTICA

Numa visão funcional, as células são quem estabelecem a estrutura da 
maioria dos seres vivos. Assim todas as atividades exercidas pelos organismos vivos 
passam pelas ações celulares. No interior da célula encontram-se várias organelas, 
suspensas em um fluído viscoso chamado de citosol, que executam diferentes 
funções tais como: controle de entrada e saída de substâncias na célula, reações 
de síntese e secreção, a digestão de substâncias, produção de energia, entre outras.

As diversas organelas servem a diferentes funções da célula, de forma 
semelhante a diferentes órgãos em nosso corpo. Conseqüentemente, a seleção e o 
número de organelas de determinada célula revelam suas propriedades funcionais 
em particular. (ÅSTRAND; et al., 2006, p. 24)

2.1 SISTEMAS DE ENERGIA

A energia fundamental para o pleno desenvolvimento do corpo, obtida 
pelos seres vivos se origina do Sol e antes de ser utilizada pelos seres humanos, 
tal energia precisa ser convertida em energia química. Segundo Foss e Keteyian 
(2000) essa energia é utilizada pelos vegetais verdes para produzir suas próprias 
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moléculas alimentares, como glicose, proteínas, celulose e lipídios, por meio do 
dióxido de carbono e da água.  O mesmo autor sustenta ainda que os seres humanos 
e animais não conseguem realizar este processo, conseqüentemente dependendo 
da alimentação destes vegetais, como também produtos animais para satisfazer 
sua demanda alimentar.  Depois de consumida esta energia, ela será utilizada em 
forma de trabalho biológico ou estocada nos tecidos adiposo, muscular, esquelético 
e fígado para ser utilizada posteriormente. 

Sampaio (1997) menciona que todo o funcionamento celular se deve a uma 
fonte básica de energia, que é a adquirida através da degradação de substâncias 
químicas retiradas da alimentação. Para Åstrand et al. (2006) a energia no alimento 
é acessível muito lentamente para a atividade celular e dessa forma, a energia 
presente nas ligações químicas dos nutrientes são transferidas a uma unidade 
comum de energia, o ATP, em um processo chamado de metabolismo energético.

Thibodeau e Patton (2002) evidenciam que o ATP é produzido nas 
mitocôndrias, usando energia derivada de nutrientes, que resultará em trabalho 
na célula. “A energia potencial dentro dessa molécula de nucleotídeo aciona 
todos os processos celulares que necessitam de energia” (MCARDLE; KATCH 
e KATCH, 2008, p.138).

Sampaio (1997) afirma que a molécula de ATP é constituída por um 
nucleotídeo denominado adenosina, ligado a três grupos de fosfato. As ligações 
finais com o fosfato são muito energéticas e instáveis e, ao serem rompidas, são 
fontes rápidas de energia que a célula pode utilizar.

Para Tubino (2003) o ATP é a única fonte direta de energia para as 
contrações musculares, porém sua quantidade nas células não atende a demanda 
dos esforços físicos por muito tempo, fazendo com que sua ressíntese seja a razão 
da resistência e continuação da contração muscular.

“A célula só consegue realizar seu trabalho especializado a partir da energia 
liberada pela desintegração do ATP.” (CARTER E HEATH, 1971 apud FOSS E 
KETEYIAN, 2000, p.19) 

Weineck (2003) apud Almeida e Rogatto (2007) menciona que existem 
basicamente três tipos de fontes energéticas: anaeróbia alática, utilizando as 
reservas de ATP-PCr, na qual fosfocreatina fornece energia para a ressíntese de 
ATP; anaeróbio lático (sistema glicolítico) que envolve a degradação incompleta 
de alimentos em ácido lático, ressintetizando moléculas de ATP; e como explica 

Sampaio (2005) pelo processo aeróbio, cuja quantidade de ATP adquirida é 
muito maior, pois o processo consente degradação completa de glicose ou ácido graxo. 
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Para Sampaio (2005):

A quantidade de ATP nas células é limitada e o seu uso requer uma 
constante regeneração da molécula. Essa regeneração também requer 
energia, uma vez que existem três processos envolvidos na ressíntese 
de ATP: o sistema ATP-PC ou do fosfagênio, o sistema glicolítico e o 
sistema aeróbio. Os dois primeiros sistemas são anaeróbios e se realizam 
na ausência de oxigênio; o terceiro sistema se realiza na presença de 
oxigênio e envolve a oxidação de carboidratos e ácidos graxos (p.30).

2.1.1 ATP-CP (metabolismo alático) 

Sampaio (2005) afirma que este sistema utiliza a energia de uma substância 
chamada fosfocreatina (PC) para a recomposição do ATP. Assim, como o ATP 
e a fosfocreatina são acumulados nos músculos, quando a fosfocreatina tem seu 
grupo fosfato removido através da enzima creatina cinase, libera energia suficiente 
para adicionar ao ADP um radical fosfato (Pi), formando ATP.

De acordo com Foss e Keteyian (2000) com a mesma velocidade em que o 
ATP é degradado durante determinada contração, ele será formado novamente, por 
meio de ADP e PI, resultantes da energia liberada na degradação da fosfocreatina 
estocada no músculo.

Para Tubino (2003) este processo serve para a necessidade de atender às 
primeiras demandas energéticas, de curta duração e alta intensidade, aumentando 
a concentração e a mobilização para a atividade de compostos fosforados que 
contem princípios energéticos muito fortes, como o trifosfato de adenosina e a 
fosfocreatina.

De acordo com Weineck (2005) apud Oneda et al. (2009) a duração ATP-
CP é de 5-7 segundos em adultos e 3-5 segundos em crianças Para Sampaio (2005) 
as reservas de fosfocreatina são normalmente esgotadas em até 10 segundos de 
exercício extenuante.

Desta forma, esse é o processo mais rápido de abastecimento de ATP 
nos músculos. Conforme Foss e Keteyian (2000) este sistema se caracteriza por 
não depender de uma longa série de reações químicas, por não necessitar de 
oxigênio nos músculos que estão realizando a atividade e também pelo trifosfato 
de adenosina (ATP) e da fosfocreatina (PC), já estarem presentes armazenados 
dentro dos mecanismos contráteis do músculo. 



108 Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Saúde”, Rio do Sul, a. 2, n. 3, p. 101-119, abr./jun. 2011

Tubino (2003) e Sampaio (2005) exemplificam o uso do metabolismo 
alático citando atividades como saltos, lançamentos e corridas de velocidade. Foss 
e Keteyian (2000) citam um “tiro de 100 metros como exemplo de atividade que 
esgotaria as reservas de fosfagênio no músculo. Assim Sampaio (2005) ressalta 
que a alta demanda de energia nestas modalidades, faz com que a rapidez no 
fornecimento desta seja extremamente importante e fundamental, levando em 
consideração o fato de o processo não depender de uma longa série de reações 
químicas nem do transporte do oxigênio ao músculo. 

2.1.2 Sistema glicolítico (metabolismo lático)

Foss e Keteyian (2000) relatam que o processo envolve a degradação 
incompleta de substâncias alimentares (carboidrato) em ácido lático. O carboidrato 
neste caso é transformado em glicose, cuja parte desta tem utilização imediata, e 
outra se armazena em músculos e no fígado em forma de glicogênio para futuro 
aproveito.

Segundo AEA (2001) o sistema de ácido lático não requer oxigênio e tem como 
resultante e subproduto o ácido lático, que causa fadiga muscular. Utilizam ainda, 
somente carboidratos, liberando até duas vezes mais ATP do que o sistema fosfagênio

Sampaio (2005) destaca e compara a complexidade desta ressíntese ao ATP-
PC por atingir doze reações químicas precisas, catalisadas por enzimas. 

Mcardle, Katch e Katch (2008) sinalizam que para continuar um exercício 
intenso a ressíntese de ATP deverá acontecer num ritmo consideravelmente 
rápido, o que ocorre neste processo. Além disso, a energia derivada deste sistema 
pode ser considerada uma reserva que se ativa no inicio ou até mesmo no fim, de 
determinado exercício, quando feito de maneira acelerada ou intensa.  

Almeida e Rogatto (2007) afirmam que neste sistema a intensidade é alta, 
mas não máxima, e o organismo passa a ressintetizar ATP sem a presença de 
oxigênio, porém utilizando a glicose. Segundo Åstrand et al (2006) a glicose é a 
principal fonte energética para a maior parte das células, e a única que pode ser 
quebrada anaerobiamente. 

Conforme Tubino (2003) as reservas energéticas do metabolismo lático 
tem origem da decomposição do glicogênio nos músculo e no fígado, com a 
conseqüente produção do ácido lático.  

Para Åstrand et al (2006) sobre o ácido lático:



109Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Saúde”, Rio do Sul, a. 2, n. 3, p. 101-119, abr./jun. 2011

Primeiramente, ele deve ser chamado de metabólito intermediário em 
vez de produto de excreção simplesmente em razão de a maior parte da 
energia originada da molécula de glicose ainda estar intacta. Em segundo 
lugar, uma vez que a glicose intracelular e todos os intermediários 
metabólicos da via glicolítica são incapazes de percorrer a membrana 
da célula muscular por estarem fosforilados, o ácido lático assume um 
importante papel como energia transferível. (p.24).

Para Sampaio (2005) uma das deficiências desta ressíntese ocorre pelo fato 
de os músculos terem pouca resistência ao acúmulo de ácido lático, tolerando cerca 
de 60 a 70 gramas dele antes de apresentar sinais de fadiga.

Tubino (2003) lembra que um treinamento específico com objetivo de 
melhorar os estoques de glicogênio, favorece e controla os mecanismos de produção 
e também de suporte ao ácido lático.

 Mcardle, Katch e Katch (2008) afirmam que o acumulo de lactato 
sanguíneo de forma rápida ocorre em exercícios máximos com duração entre 1 
e 3 minutos.

Tubino (2003) afirma como exemplo de atividades que utilizam o sistema 
glicolítico as provas de velocidade prolongada e situações que ocorrem em disputas 
de esportes coletivos. Para Sampaio (2005) provas de corrida com distância de 400 
a 800 metros, utilizam inicialmente (largada) o sistema fosfagênio e no restante 
da prova o processo do ácido lático.

2.1.3 Sistema oxidativo (aeróbio)

O processo aeróbio de ressíntese de ATP permite uma degradação completa 
de glicose ou ácido graxo, atingindo um número muito maior de ATPs, explica 
Sampaio (2005). Assim a glicose se torna ainda mais importante, tendo em vista 
a pouca quantidade de energia necessária para sua degradação.

“As fontes aeróbicas são responsáveis pelas atividades físicas de média e 
longa duração” (TUBINO, 2003, p.56)

Incontestavelmente, este sistema é o responsável pela maior produção 
de ATPs, cuja presença do oxigênio, o glicogênio se transforma em dióxido de 
carbono (CO²) e água, liberando energia capaz de ressintetizar até 39 moles de 
ATP, argumentam Foss e Keteyian (2000). Além disso, Åstrand et al (2006) afirma 
que toda esta reação da quebra completa de glicose não produz ácido lático.
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Neste processo, além da glicose, os ácidos graxos localizados no tecido 
adiposo e nos músculos também sofrem reações de oxidação (TUBINO, 2003). 

“Nos esforços aeróbios a ressíntese de ATP pode ser obtida por meio da glicólise 
aeróbia, havendo consumo das reservas de glicogênio ou oxidação das gorduras” 
(HERNANDES JÚNIOR, 2002 apud ALMEIDA e ROGATTO, 2007, p.26).

Para Weineck (2003) apud Almeida e Rogatto (2007) quando os esforços 
forem extensos ou em casos de situações extremas, as reservas de proteína também 
acabam sendo uma fonte de energia ao processo oxidativo.

2.1.4 Metabolismo dos carboidratos

Para Thibodeau e Patton (2002) os carboidratos, compostos principalmente 
de glicose, são o alimento energético de preferência do corpo. Neste caso, parte da 
glicose é quebrada por células humanas, e parte atende as demandas energéticas 
das células.

As reações químicas do sistema aeróbio, realizadas na presença de oxigênio e 
sem o acúmulo de ácido lático nos músculos, são divididas em três séries: glicólise 
aeróbica, ciclo de Krebs e cadeia respiratória ou sistema de transporte de elétrons 
(FOSS E KETEYIAN, 2000;SAMPAIO, 2005)

Conforme Thibodeau e Patton (2002) a glicólise ocorre no citoplasma, 
transformando glicose em ácido pirúvico e pode ser feita por organismos aeróbios 
e anaeróbios, pois não necessita de oxigênio. Segundo Barreto (2007) seu saldo 
final é de 2 ATPs, pois no processo são gastos 2 ATPs e adquiridos 4 ATPs. 

Para Sampaio (2005) e Barreto (2007), neste processo são liberados elétrons 
com energia e hidrogênio que são captados pelo NAD (nicotinamida adenina 
dinucleotídeo) se transformando em NADH, que posteriormente ao final do 
processo, em combinação com oxigênio formarão água.

Mcardle, Katch e Katch (2008) num sentido bioquímico, afirmam que 
a glicose aeróbia representa um sistema que procede num ritmo estável, pois na 
mesma velocidade em que o hidrogênio fica disponível ele acaba sendo oxidado.

Para Foss e Keteyian (2000) o que difere a glicólise anaeróbica da glicose 
aeróbica é que o oxigênio quando presente de forma suficiente no processo, ele age 
inibindo o acúmulo do ácido lático, porém, de forma que não há ressíntese de ATP. 

Mcardle, Katch e Katch (2008) afirmam que após a glicólise aeróbica o ácido 
pirúvico irreversivelmente é transformado em acetil-CoA, que se introduz no ciclo de 
Krebs, na qual seu substrato será degradado em dióxido de carbono e hidrogênios.  
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Para Thibodeau e Patton (2002) o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs 
é responsável pela transformação do ácido pirúvico (C³H4O³) em dióxido de 
carbono (CO²). No mesmo momento em que está ocorrendo suas reações a energia 
presente na molécula de glicose esta sendo liberada.

Foss e Keteyian (2000) destacam três eventos como importantes no ciclo de 
Krebs: a produção de dióxido de carbono, a oxidação (e redução), e a produção de 
ATP através da conversão de um composto chamado guanosina trifosfato (GTP).

Barreto (2007) caracteriza o ciclo descrevendo que este ocorre nas 
mitocôndrias onde ocorrerão oito reações na matriz mitocondrial dos eucariotos e 
que o oxigênio é necessário durante as reações. A liberação de elétrons energizados 
e hidrogênio que são capturados por NAD e FAD, que conseqüentemente são 
reduzidos também são fatores característicos do ciclo. 

Durante a glicólise e o ciclo de Krebs, a molécula de glicose é 
completamente oxidada, originando ATP – utilizado pela célula como 
fonte de energia, CO², - eliminado pelos pulmões na expiração, e íons 
H+ - que são levados às cristas mitocondriais para a realização da cadeia 
respiratória (SAMPAIO, 2005, p.35). 

Para Barreto (2007) na mitocôndria, mais precisamente nas cristas 
mitocondriais (membrana interna) a cadeia respiratória realiza sete reações. Foss 
e Keteyian (2000) afirmam que os íons de hidrogênio e os elétrons penetram na 
cadeia respiratória por meio de NADH e FADH² e são conduzidos ao oxigênio 
através de uma série de reações enzimáticas, cujo resultado final será H²O. 

A cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa,  conforme Mcardle, Katch e 
Katch (2008), e Foss e Keteyian (2000), sintetiza ATP pela transferência de elétrons 
de NADH e FADH² para o oxigênio, ou seja, essa energia que é produzida em 
uma série de liberações faz com que ADP e PI sofram ressíntese de volta a ATP. 
Ao fim, são ressintetizados 39 moles de ATP.

2.1.5 Metabolismo das gorduras

Para Mcardle, Katch e Katch (2008), as gorduras armazenam uma 
quantidade quase ilimitada de energia e por isso representam a mais abundante 
fonte de energia ao corpo.

Foss e Keteyian (2000) explicam que as gorduras podem ser metabolizadas 
somente na presença de oxigênio, e também que são transformadas de sua forma 
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triglicerídios em compostos com 2 carbonos  através de uma série de reações 
denominada oxidação-beta, para a partir daí se introduzirem no ciclo de Krebs e 
na cadeia respiratória.

Segundo Åstrand et al (2006) se as gorduras ou lipídeos armazenassem a 
mesma quantidade de energia que os carboidratos, aumentaria em cerca de cinco 
vezes o peso dos estoques energéticos.

Thibodeau e Patton (2002) afirmam que se as células não possuíssem 
quantidades adequadas para catabolisar, de imediato são as gorduras utilizadas 
para obtenção energética.

Para Sampaio (2005) apesar deste potencial energético o processo consome 
15% mais de oxigênio do que a degradação de glicídios.

2.1.6 Metabolismo das proteínas

As proteínas como as gorduras necessitam de oxigênio para serem 
metabolizadas e desempenham papel secundário no repouso. Além disso, sua 
contribuição quanto ao suprimento energético não ultrapassara 10% (FOSS E 
KETEYIAN, 2000). 

Sampaio (2005) afirma que este sistema de fornecimento de energia nunca 
ocorre durante um exercício.

 Para Åstrand et al (2006) as proteínas não são a  fonte de energia 
preferencial das células, e que são utilizadas quando liberam aminoácidos que aos 
se degradarem formam ácido pirúvico ou ainda são transformados em acetil-CoA. 

3 A BIOENERGÉTICA NO FUTSAL

Tubino (2003) afirma que a identificação das capacidades físicas do esporte 
em questão e a adequação destas características aos objetivos estabelecidos é fator 
imprescindível ao sucesso na preparação física.

Conforme Maughan (2000) apud Oneda et al. (2009) ao falar do 
basquetebol, assevera que existem vários fatores que influenciam na seleção do 
combustível na prática de um jogo, algo bastante relevante no âmbito do futsal.

Gomes e Silva (2002) apud Almeida e Rogatto (2007) sinalizam que no futsal 
os atletas realizam uma gama intensa e breve de esforços em ritmos diferentes, com 
um nível muito alto de exigência funcional muscular, como nas corridas, saltos, 
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movimentações táticas e na técnica em geral, solicitando desses atletas a mobilização 
máxima de suas capacidades funcionais, velocidade e força. Assim, o futsal se torna 
um esporte bastante dinâmico, na qual os atletas correm muito e em grande parte 
do jogo em alta velocidade, sem ter um intervalo de recuperação considerável. 

Foss e Keteyian (2000) afirmam que algumas atividades exigem quantidade 
significativa de ambos os sistemas (aeróbico e anaeróbico) e que as fontes de energia 
de determinada modalidade vão depender sempre do tempo e da intensidade 
desta. Ainda, ao destacar as atividades nas quais as fontes de energia alteram-se 
constantemente, citam o futebol e o basquete.

Após considerar a duração de uma partida oficial de futsal (dois tempos 
de 20 minutos com intervalo de 5 minutos) Almeida e Rogatto (2007) chegaram 
a conclusão que o fornecimento energético ocorre por meio do sistema aeróbio, 
porém, destacam a presença dos sistemas anaeróbios em momentos da modalidade 
cuja velocidade e força exigida são abundantes, como em contra-ataques, saltos 
para cabeceio entre outras movimentações.

 Gentil et al. (2001) apud Oneda et al. (2009) ao se referir ao basquete 
afirma que este esporte utiliza com predominância os metabolismo lático e alático, 
algo bastante perceptível no futsal. Oneda et al (2009) descreve ainda que em 
um momento intenso do jogo de basquetebol assim como no futsal o primeiro 
sistema de fornecimento de energia (ATP-CP)  é o mais utilizado. 

Foss e Keteyian (2002) apud Almeida e Rogatto (2007) relatam que neste 
sentido alguns autores descrevem que o futebol tem 60% da energia fornecida 
pelos sistemas anaeróbicos (ATP-CP e Sistema Glicolítico), e que outra parcela 
menor de fornecimento de energia advém do sistema aeróbico.  

4 O TREINAMENTO DESPORTIVO E O FUTSAL

Conforme Arruda et al.(1999) os atletas de futebol têm seu período de 
preparação dividido em pequenos, médios e grandes ciclos de treinamento na 
qual nos períodos iniciais buscam o aperfeiçoamento do metabolismo aeróbio 
para posteriormente integrar atividades dos sistemas anaeróbios.  

Para Tubino (2003) o treinamento desportivo é dividido em três fases. O 
macrociclo que representaria uma temporada, o mesociclo que representa etapas 
de duração não muito curtas e o microciclo que são as menores unidades quando 
da análise das variações diversas da preparação. 
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Foss e Keteyian (2000) asseveram  que para aprimorar a capacidade de 
realizar determinadas atividades, é necessário utilizar os músculos e sistemas do 
que o corpo oferece, especificamente, seguindo a especificidade do treinamento 
e o princípio de sobrecarga.  

Bompa (2004) apud Almeida e Rogatto (2007) argumenta que o 
treinamento deve ser planejado e específico para que os sistemas de energia dos 
atletas se adaptem as exigências específicas do esporte em questão. 

Zakharov e Gomes (1992) afirmam, sobre a estrutura da periodização, que 
em estar apoiado numa idéia clara de estrutura de preparação elaborada, não é 
possível dirigir efetivamente o processo de treinamento.

Para Almeida e Rogatto (2007) a preparação física em todas as modalidades 
é essencial ao bom desempenho dos atletas, o que facilita no alcance de objetivos 
e obtenção de resultados.

 “No treinamento desportivo, mais especialmente nas preparações físicas, os 
trabalhos estarão sempre relacionados com o desenvolvimento dos tipos de energia 
necessários para as contrações musculares.” (TUBINO, 2003, p.54)  

Tubino (2003) declara que nenhuma sessão de treinamento vai desenvolver 
ao mesmo tempo e com a mesma predominância os pontos importantes do 
desempenho de um atleta.

Conforme Cyrino et al. (2002) o conhecimento sobre a composição 
corporal, como também os aspectos neuromotores, são de extrema importância 
para definir e caracterizar as valências envolvidas com o futsal.

Segundo Almeida e Rogatto (2007) na fase específica do treinamento de 
futebol deve-se trabalhar a velocidade de movimento e a força explosiva, e no 
período de transição objetiva-se a manutenção da resistência muscular localizada, 
a resistência aeróbica e a flexibilidade.

Segundo Romano (2004) um fator de grande importância nos treinamentos 
do futsal  é a força explosiva. A falta de controle e acompanhamento da evolução 
da Força Explosiva durante a temporada pode ocasionar  irreversíveis problemas 
no desempenho do atleta.

Assim, Arruda et al. (1999) relata que independente dos períodos em que a 
preparação e o treinamento são divididos a especificidade da modalidade desportiva 
deve ser prioritária, principalmente quando trata-se de atletas de alto nível.
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METODOLOGIA E MATERIAIS DE PESQUISA

Tipo de estudo

Este estudo caracterizou-se por uma pesquisa bibliográfica, que tem 
como objetivo investigar o que a literatura apresenta sobre a bioenergética, o 
treinamento desportivo e o futsal. Lakatos e Marconi (1990) salientam que a 
pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias propõe o levantamento de toda a 
bibliografia já publicada, sobre a forma de revistas, artigos científicos, que tem por 
finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi descrito 
sobre o assunto ao qual está sendo pesquisado.

Neste sentido, Oliveira (1999) reitera que a pesquisa bibliográfica procura 
explicar um problema a partir de um material já elaborado, constituído de livros, 
artigos científicos e sites especializados na internet, que tem por finalidade conhecer 
as diferentes formas de contribuição científica que se realizaram sobre determinado 
assunto ou fenômeno.

Seleção do material

O material foi selecionado a partir da pertinência ao tema, necessidade 
da bioenergética no futsal, utilizando-se de livros, artigos científicos, sites 
especializados na internet. Depois de selecionados, o material foi organizado de 
acordo com a ordem cronológica e com os tópicos que formam o corpo teórico 
do estudo, tudo com o interesse de facilitar e sistematizar a análise dos dados 
posteriormente. 

Análise dos dados

A análise foi feita qualitativamente, relacionando o referencial teórico 
investigado e os objetos de estudo do artigo. Para Turato (2005) na metodologia 
qualitativa não se busca estudar o fenômeno em si, mas entender o seu significado 
individual ou coletivo para a vida das pessoas. O método qualitativo tem a 
finalidade de criar um modelo de entendimento profundo de ligações entre 
elementos, ou seja, de falar de uma ordem que é invisível ao olhar comum.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância da fisiologia do exercício no esporte aumentou drasticamente 
nos últimos anos e função desta, possibilitar melhoria na aptidão física para a 
eficiência nas ações motoras. Entretanto no futsal os determinantes fisiológicos 
carecem de maiores contribuições cientificas, até mesmo pela relevância no esporte, 
futsal, em nível olímpico.

O futebol se caracteriza como uma modalidade esportiva de caráter acíclico, 
intermitente, logo os sistemas de energia que otimizam a solicitação energética 
para a execução de ações motoras se evidencia, prepondera no sistema ATP-CP 
(sistema anaeróbio alático). 

O futsal pela complexidade das ações motoras e pelas condições de captação 
de energia tem como preponderância a solicitação do sistema fosfagênio, contudo 
pela continuidade do jogo o sistema glicolítico se estabelece pelo alto nível de 
depleção energética. 

Segundo Wilmore e Costill (1999) o sistema anaeróbio aláctico é de extrema 
importância para a produção de energia imediata, durante esforços intensos e de 
curtíssima duração. Nesse sentido, o principal substrato energético é o fosfato de 
creatina (CP), armazenado em forma de depósitos intramusculares. 

Sabemos da importância dos sistemas de energia na prescrição das atividades 
motoras no futsal, mesmo que não seja preponderante o sistema glicolítico, 
precisamos ressaltar que um planejamento que leva em consideração o lastro 
motor e fisiológico possibilita melhores níveis de treinabilidade e por sua vez, 
melhores níveis de eficiência, afinal o glicogênio é importante para atividades de 
resistência. Sua deficiência muscular e hepática (depósito hepático) e menores 
depósitos lipídicos intracelulares também comprometem a resistência. 

Sabemos que os metabolismos aeróbio e anaeróbio ocorrem de maneira  
simultânea, com uma interação ordenada entre os dois. No futsal  ambos são 
usados e o carboidratos e a gorduras são fonte de energia. Não obstante, a resposta 
dos sistemas ao stress sofrido pelos músculos é diferente. 

No âmbito da preparação física as atividades criadas para que o corpo 
trabalhe numa intensidade que não resulte em rápida fadiga muscular utilizam o 
sistema oxidativo de produção de energia e são chamados aeróbios. Por outro lado, 
exercícios anaeróbios têm intensidade e duração suficientes para que o sistema 
anaeróbio produza substância que causem fadiga e levem à diminuição ou parada 
da atividade. As fibras tipo I têm alta concentração de enzimas do sistema aeróbio 
e as fibras II-B possuem alta concentração de enzimas do metabolismo anaeróbio. 
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A intensidade e duração da atividade física exercem grande influência na 
utilização da fonte energética e no sistema metabólico. Atividade intermitenes, 
de alta intensidade, como uma recuperação de contra ataque ou um tiro curto, 
usam os fosfagênios; na medida em que a que a intensidade diminui e a atividade 
aumenta, o sistema anaeróbio passa a ser utilizado; neste caso, a produção de 
acidose induz à fadiga e limita a duração da atividade, em níveis de extrema fadiga 
ocasiona a tetania. O nível de atividade pelo qual o organismo pode atingir uma 
demanda metabólica sem desenvolver acidose é influenciado pela possibilidade 
do sistema cardiovascular em oferecer oxigênio e pela capacidade metabólica das 
fibras musculares, ou caracterizando a integração dos sistemas de energia.
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A INICIAÇÃO AO FUTSAL PARA CRIANÇAS:
OS RISCOS DA ESPECIALIZAÇÃO PRECOCE 1

Alex Luiz da Silva 2

Anderson Zampier Ulbrich 3

RESUMO
O futsal é uma das modalidades esportivas mais praticadas em todo o mundo, devido a grande 
popularização, sua prática vem sendo realizada cada vez mais precocemente. Tal motivo desperta a 
preocupação em torno da iniciação precoce especializada. Para tanto, o presente trabalho faz uma 
revisão bibliográfica que tem como principal objetivo relatar e discutir sobre a prática da iniciação 
ao futsal na infância, possibilitando uma análise sobre os riscos e as preocupações inerentes a 
especialização precoce no desenvolvimento das crianças. A partir da problemática exposta, o foco 
principal de análise não é de criticar ou recriminar a prática de esporte para crianças, mas sim de 
alertar sobre os riscos que a especialização pode desencadear na formação das mesmas e como a 
iniciação vêm sendo conduzida pedagogicamente pelos profissionais do ramo. A iniciação precoce 
deve-se pautar no desenvolvimento total da criança e não usar o esporte como instrumentos de 
conquistas e status, tornando-se necessárias novas concepções sobre a prática esportiva do futsal 
comprometida com a promoção de valores e idéias indispensáveis ao desenvolvimento humano, 
valorizando a criança enquanto um ser criativo, espontâneo e em formação. 

Palavras chaves: iniciação esportiva, especialização precoce, futsal.

ABSTRACT
Futsal is one of the most played sports in the world, due to its great popularity; its practice has been 
done increasingly in early ages. Such reason raises the concern about the specialized early introduction 
in the sport. Thus, this paper is based on bibliographical review that has as a main goal to describe 
and discuss the practice of introduction at the sport in childhood, allowing an analysis about the 
risks and concerns related to the early specialization in the children development. From this matter, 
the main focus of the analysis is not to criticize or condemn the practice of sports for children, but 
to warn about the risks that that specialization may trigger upon these children development and 
how the initiation have been pedagogically conducted by the professionals in the area. The early 
beginning in the sport must be responsible for the total child development and not use the sport 
only as a mean of achievement and status, becoming it necessary for new ideas about the Futsal 
practice, being committed to the encouragement of values and ideas that are essential to human 
development, enhancing the child as a creative, spontaneous and development being. 

Key words: Sport introduction, Early Specialization, Futsal.

1  Artigo a ser apresentado como pré-requisito para Conclusão do Curso de Licenciatura e Bacharelado em 
Educação Física pelo Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí.

2  Acadêmico do curso de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí.

3  Professor Mestre em Educação Física e orientador Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale 
do Itajaí.



122 Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Saúde”, Rio do Sul, a. 2, n. 3, p. 121-133, abr./jun. 2011



123Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Saúde”, Rio do Sul, a. 2, n. 3, p. 121-133, abr./jun. 2011

INTRODUÇÃO

“Crianças precisam de professores de crianças.
Crianças precisam de professores que conduzam o processo e que 

gostem de crianças.
 Crianças precisam de professores que refutem a especialização 

precoce” 
(SANTANA, 2004).

O esporte vem ocupando um espaço cada vez maior na vida das pessoas, 
especialmente das crianças e dos jovens (LEITE, 2007). Atualmente, o futsal é 
uma das modalidades esportivas mais praticadas em todo o país, sendo uma das 
mais procuradas entre os esportes de quadra, é praticado por milhões de pessoas 
em todos os continentes, tanto como forma de lazer, quanto na forma de esporte 
de rendimento (CBFS, 2009).

São diversas as instituições que promovem a prática do futsal, como escolas, 
clubes, empresas, escolinhas especializadas, entidades públicas, entre outras. 
Algumas com a finalidade de proporcionar momentos de lazer e recreação visando 
um desenvolvimento social e outras com o intuito de desenvolver capacidades e 
habilidades a fim de desempenhar bons resultados de rendimento em competições.

Segundo Leite (2007) a influência dos eventos esportivos divulgados com 
freqüência pelos meios de comunicação, a identificação com ídolos, a pressão 
dos pais e amigos e a esperança de se obter sucesso e status fazem com que um 
número crescente de crianças inicie sua prática cada vez mais precocemente. 
Treinar, competir, vencer, prêmios, são palavras comuns no cotidiano dos jovens 
que praticam esporte ou que o vislumbram com grande possibilidade o sucesso 
(DE ROSE JUNIOR, 2002; citado por LEITE, 2007).

Neste contexto da popularização do futsal, apesar dos diversos benefícios 
providos pela sua prática, um grande problema que vem se desencadeado, é a 
iniciação especializada cada vez mais precoce ao futsal.

Neste sentido, alguns relatos feitos em torno da iniciação precoce nas 
atividades esportivas geram diversas discussões. Conforme revelado por Vargas 
Neto et al (1999) citado por Voser (2003, p.38), “ainda que sejam muitos os 
benefícios da prática esportiva infantil, não devemos esquecer os riscos a que está 
sujeita a criança praticante do esporte de rendimento”. Com a mesma concepção, 
Meinberg (1990), citado por Voser, (2003) menciona que os críticos receiam que 
as crianças praticantes de desporto que sejam privadas de sua verdadeira infância, 
dado que o desporto de rendimento requer um enorme dispêndio de tempo. 
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Sendo assim, este presente estudo tem como maior objetivo fundamentar 
a prática esportiva da modalidade futsal na infância, analisando os riscos para 
o desenvolvimento maturacional das crianças em relação à iniciação precoce 
especializada.

A INICIAÇÃO AO FUTSAL E SUAS PREOCUPAÇÕES 

Nos dias atuais o futsal esta praticamente acessível a todos, seja nas escolas 
ou em instituições esportivas. Como citado por Santana (2004) há pouco tempo 
às crianças aprendiam a jogar bola nas ruas, nos campinhos, nas pracinhas ou em 
qualquer lugar que fosse possível correr atrás de uma bola, sem se quer imaginar 
uma supervisão ou orientação de um professor. 

Diferentemente dos dias atuais, não que a prática do futsal fique restrita nas 
escolas ou em clubes, mas cada vez mais, principalmente nos centros urbanos, é 
improvável ver crianças aprendendo a jogar bola nas ruas, devido principalmente 
a falta de segurança, tornado daí a necessidade dos pais procurarem cada vez mais 
cedo centros de treinamento, “escolinhas” com a finalidade de matricularem seus 
filhos para que estes iniciem seu aprendizado e aperfeiçoamento na modalidade.

Outro ponto que avigora a iniciação de crianças cada vez mais cedo na 
prática do futsal é permeado por ações adultas dos pais, dos dirigentes, dos 
professores, dos técnicos; todos interferem de alguma forma nas experiências 
esportivas de seus praticantes (LEITE, 2007). Korsakas (2002), citado por Leite 
(2007) relata que à influência não diz respeito simplesmente aos comportamentos 
e às atitudes dos adultos no momento da competição, mas também aos valores e 
princípios que norteiam a forma ou método como o esporte é ensinado e praticado.

Conforme defendido por diversos autores, a grande preocupação neste 
contexto nem se refere o porquê da inserção cada vez mais cedo das crianças 
na prática do futsal, mas sim se os métodos e princípios pedagógicos que são 
empregados pelo professores nos treinos são os mais apropriados para a faixa etária 
do desenvolvimento das mesmas; e se os professores compreendem a complexidade 
e os de riscos do treinamento na infância (SANTANA, 2004; LEITE, 2007; 
VOSER, 2003, RAMOS, 2008).

Para melhor entendermos tal circunstância é necessário fazer-se compreender 
o verdadeiro significado do termo iniciação precoce e as apreensões em torno deste 
assunto.  
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Atualmente, a literatura tem relatado que a iniciação esportiva é o período 
em que a criança começa a aprender de forma específica e planejada a prática 
esportiva (RAMOS, 2008) e, no mesmo direcionamento Santana (2005) acrescenta 
que ela é marcada pela prática regular e orientada de uma ou mais modalidades 
esportivas, sendo que o objetivo imediato é dar continuidade ao desenvolvimento 
da criança de forma integral, não implicando em competições regulares.

Para Mutti (2003) a iniciação ao futsal deve ser uma continuidade do 
trabalho de desenvolvimento motor, quando são aplicados diversos movimentos 
e experiências que proporcionam o aumento do acervo motor da criança. Costa 
(2005) vai além, afirma que a iniciação deve ter como prioridade a preparação 
da criança para o aprendizado do jogo, de modo que para isso seja necessário que 
as atividades a serem desenvolvidas com as crianças contenham uma relação de 
ações técnicas e táticas e o desenvolvimento de algumas habilidades especificas 
dos fundamentos do jogo. 

Voser (2003) ressalta que a relação criança e iniciação desportiva, no sentido 
de não esquecer que o desempenho técnico de uma criança está diretamente 
ligada as suas possibilidades motoras, ou seja, para a criança obter total domínio 
das técnicas individuais de um desporto, se faz necessário que ela tenha total 
controle sobre os seus movimentos. Essas são construídas e afirmadas nas relações 
da criança como o seu próprio corpo, com o corpo do outro e com os objetos 
(SANTANA, 2004).

Desta forma, baseando-se nos relatos supracitados, entende-se que a 
iniciação esportiva é o espaço de tempo em que à criança começa a aprender, de 
forma específica e planejada, a prática esportiva, sendo necessário que se respeite 
o tempo de maturação do desenvolvimento motor de cada criança. Está, no 
entanto é abordada na literatura como sendo um processo no qual o indivíduo 
sofre transformações no seu comportamento motor, isto é, adquire e melhora as 
diversas habilidades motoras (LOPES, 1998). Corroborando com Tani (2002) no 
qual este processo é contínuo e demorado, pelo fato das mudanças mais acentuadas 
ocorrerem nos primeiros anos de vida. Assim a prática de qualquer modalidade 
esportiva requer determinadas condições motoras que permita a execução dos 
movimentos específicos e ainda um grau de habilidade para alcançar à eficiência 
do gesto técnico pertinente a modalidade (MUTTI, 2003). 

Quando assim, obedecido o tempo de desenvolvimento das capacidades 
motoras das crianças, se faz necessário a não exigência de realização de determinadas 
ações motoras sem antes lhe proporcionar experiências intermediarias capazes de 
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dar sustentação à execução destas ações (VOSER, 2003). O mesmo autor realça 
que o aprendizado ainda deve ser sempre constante na vida do aluno, corroborando 
com Mutti (2003).

Portanto fica fácil compreender que quanto maior for à variedade de 
experiências motoras que a criança vivenciar maior será o desenvolvimento motor 
(MUTTI, 2003). Uma criança que não tiver um adequado desenvolvimento 
motor, não será capaz de desenvolver uma destreza (COSTA, 2005). Sendo assim, 
pode-se afirmar que a iniciação ao futsal é desenvolver na criança as habilidades 
capazes de propiciar um desenvolvimento motor suficiente para executar a técnica 
correta necessária para o futsal com destreza.

Para Lucena, (2002) o aprendizado se faz constantemente na vida da criança, 
e é determinante situar que a faixa etária compreendida entre os quatro e doze anos, 
é considerada de grande importância, na formação da criança, com a incorporação 
gradual de novas estruturas psicomotoras e a reavaliação de experiências adquiridas, 
melhoram sensivelmente todo o esquema corporal da criança.

Sendo assim, podemos compreender que a etapa da iniciação ao futsal deve 
respeitar o tempo de desenvolvimento de cada criança, mas na realidade não é o 
que se observa na maioria das instituições que realizam a prática do futsal. 

Muitas instituições que promovem a realização de treinamento de futsal, 
normalmente possibilitam o acesso de crianças a partir dos cinco anos de idade, 
somente esta ação por si só já é um motivo alarmante em referência a iniciação. 
Para Santana (2004) que se baseai na ciência em geral, referenciar uma prática 
de um único tipo de esporte coletivo, neste caso o futsal, deve iniciar-se somente 
por volta dos 10, 11 anos de idade. 

O início da participação da criança no processo competitivo pode variar 
de acordo com o esporte praticado, chegando em determinados casos, a registrar 
a participação de crianças de três anos competindo em algumas modalidades 
especificas (ginástica olímpica e rítmica desportiva, natação, judô, etc.) assumindo 
característica de extrema intensidade (VOSER, 2003). Relembrando que no futsal 
em si, os trabalhos iniciam normalmente a partir dos cinco anos de idade.

Santana (2004) cita que se tratando de iniciação ao futsal nada é simples, e 
levanta dois motivos para exemplificar: - por ser um período muito longo (dos 4 
aos 12 anos) o desenvolvimento infantil implica nas fases do tratamento pedagógico 
em cada faixa etária dos treinamentos, uma criança de 5 anos seu desenvolvimento 
é diferente de uma de 10 que é diferente de um de 12. Outro motivo é pela questão 
na qual a criança está inserida numa realidade complexa, isto é, que reúne pessoas 
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de formação e idéias distintas que se afetam permanente, estás pessoas são os pais, 
os técnicos, os professores, dirigentes esportivos, os árbitros, a família em geral, 
diretores escolares, a mídia entre outros.

Almeida (2005) defende que a iniciação esportiva pode ser dividida em 
três fases. A primeira delas chamada de “iniciação esportiva” propriamente dita, 
a segunda como “fase do aperfeiçoamento” e a terceira e última etapa chamada 
de “introdução ao treinamento”. 

A primeira fase corresponde dos 9 e 10 anos, tendo como principal objetivo 
a aquisição de habilidade motoras e destrezas específicas e globais, desenvolvidas 
através de formas básicas de movimentos e de jogos baseado em atividades lúdicas 
e recreativas, oferecendo um grande número de estímulos. A competição é pouco 
assimilada. A segunda fase é o aperfeiçoamento desportivo, entre os 10 e 11 anos, 
nesta faixa etária devem ter o intuito de ampliar o repertório de movimentos, a 
criança já experimenta e participa plenamente de ações baseadas na cooperação 
e colaboração. A última etapa, compreendida entre 12 e 13 anos, destaca-se a 
capacidade de desenvolvimento intelectual e físico, através do aperfeiçoamento 
das técnicas individuais, sistemas táticos, e em conjunto a aquisição das qualidades 
físicas necessárias para a prática do desporto (ALMEIDA, 2005).

Já para Pinni e Carazzatto, (apud Santana, 2005; citado por Ramos, 2008), 
não contrapondo Almeida (2005), mas sugere que esse processo deve obedecer 
duas fases distintas: geral e especializada. Na iniciação geral, dos 2 aos 12 anos de 
idade, é focado na formação, preparação do organismo e esforços posteriores, no 
desenvolvimento das qualidades físicas básicas e o contato com os fundamentos. 
Não deve haver uma preocupação centralizada na competição esportiva. Na fase 
seguinte, entre 12 e 14 anos, o adolescente é orientado para a especialização 
esportiva.

Outra preocupação que fica em torno do método de ensino do futsal é 
a forma pedagógica como os professores realizam a iniciação esportiva nas suas 
aulas. Santana (2004) aborda que estes profissionais devem reconhecer a conexão 
entre esporte na infância, educação e complexidade. 

A maioria dos professores frequentemente utiliza uma pedagogia pautada 
em referenciais de rendimento, conquistas, quebra de recordes e resultados 
imediatos. (SANTANA, 2001). Uma proposta totalmente desvinculada ao processo 
pedagógico de formação, muitas vezes reconhecida e apoiada pelos pais. Logo, 
uma pedagogia preocupada menos com educação e complexidade e mais com a 
descoberta e revelação de talentos (SANTANA, 2004).
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A pedagogia do esporte não se resume à métodos de treinamento, ela 
é mais complexa (princípios, objetivos, estratégias, comunicação, conteúdos, 
sensibilidade, diálogo com o sistema humano). Valores que permeiam o competir, 
como participação, alegria, entrega, cooperação, perseverança, auto-estima e 
o próprio aprendizado técnico e tático, raramente são considerados relevantes 
(SANTANA, 2004 citado por LEITE, 2007).

Assim sendo, são diversas as preocupações em torno da iniciação esportiva 
ainda na infância, como cobranças abusivas, especialização precoce, competição, 
métodos de treinamento e princípios pedagógicos. Apreensões estas, que deve 
ser encarada com muita responsabilidade e seriedade por pais e professores. 
Toda a criança tem seu tempo de crescimento, desenvolvimento e maturação, os 
estímulos devem ser aplicados de forma gradual e lúdica, para que não prejudique 
a formação da mesma.

A INICIAÇÃO PRECOCE ESPECIALIZADA E SEUS RISCOS.

A iniciação precoce tem sido um dos assuntos mais discutidos e refletidos 
por especialistas no meio acadêmico (SANTANA, 2004). Principalmente quando 
se trata dos métodos de aplicação em treinamentos e suas finalidades.

Entende-se por treinamento intensivo precoce (especialização esportiva) o 
período no qual adotam-se programas e métodos de treinamento especializados, 
que implica ainda em competições regulares, aprimoramento técnico dos 
fundamentos, assim como do conhecimento tático e o desenvolvimento das 
capacidades físicas direcionadas para o rendimento esportivo (SANTANA, 2001). 
Afirma ainda que é quando a criança faz, sistematicamente, um único tipo de 
esporte e encontra aulas que não são diversificadas (SANTANA, 2004). 

Para Mutti (2003), a criança ao iniciar a prática esportiva especializada é 
exigida ao extremo, mediantes a um trabalho especializado, para atingir rendimento 
e consequentemente os resultados desejados. 

Nesse tipo de treinamento, a criança é pressionada a comportar-se como 
alguém que não é o tipo de situação inútil, que levam os professores a tomarem 
o tempo dos outros de ser criança (SANTANA, 2004). Para Meinberg (1990) 
citado por Voser, (2003) as crianças praticantes de desporto ficam privadas de 
sua verdadeira infância, dado que o desporto de rendimento requer um enorme 
dispêndio de tempo.
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Añó (1997) citado por Ramos (2008) enfatiza que a especialização precoce 
define a prática intensa, sistematizada e regular de crianças e jovens antes das 
idades consideradas normais, como resultado da aplicação de sistemas de treinos 
não adequados, ou a utilização literal dos sistemas de treinos dos adultos em 
crianças ou jovens. E na concepção de Ramos (2008) a especialização precoce são 
atividades esportivas competitivas que, via de regra, são precedidas de rigorosos 
comportamentos inadequados ao desenvolvimento infantil com o objetivo do 
máximo desempenho esportivo. 

Sendo assim, compreende-se que a especialização precoce promove rápidos 
resultados, mas poderá provoca sérios riscos a saúde da criança futuramente. 
Isto pode ser observado em estudo feito com crianças que praticavam de forma 
especializada um determinado tipo de esporte na infância e notaram-se deficiências 
na vida adulta que podem ter sido oriundos da pratica precoce, técnica e intensa 
da atividade esportiva, conforme relatos por vindouros. 

Para Vargas Neto e Voser (2007) o mais importante trabalho nesta área é 
de um francês, professor de educação física, em Personne, obra datada de 1987 
cujo título por si só é muito significativo, “Nenhuma medalha vale a saúde de 
uma criança” (Aucune medeille ne vaut la santé d’un enfant), esse autor é enfático 
quando recolhe um grande número de casos reais sobre essa temática, nos 
quais os esportistas submetidos no presente ou no passado a iniciação precoce 
especializada apresentam uma infinidade de problemas psicológicos, de saúde 
física e de integração.

No estudo de Mandel e Hennequet (1988) citado por Vargas Neto e Voser 
(2007), 74% dos pediatras consultados consideram não conveniente a prática 
esportiva competitiva antes do final da puberdade. Outro trabalho excelente é o de 
Cotta (em Hahn, 1988) onde se pode verificar diferentes patologias em praticantes 
de diversas modalidades esportivas, todos estes atletas quando crianças haviam sido 
submetidos a iniciação precoce especializada (VARGAS NETO E VOSER, 2007).

Assim sendo, conforme descreve Santana (2003) a especialização precoce 
é muito perigosa e dissimulada, pois pode ser que não revele imediatamente os 
problemas, isto é, pode ser que a criança de 6 anos venha a sentir a conseqüência 
de um treinamento inadequado apenas aos 12.

Nos expostos supracitados, já se pode fazer uma breve compreensão de 
como a especialização pode ser prejudicial no desenvolvimento infantil, a seguir 
alguns dos principais riscos mais comuns na concepção de alguns autores. 
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Leite (2007) relata que toda competição exige preparação e treinamento e 
isso pode ocorrer precocemente, causando inúmeros problemas às crianças, dentre 
eles podemos destacar os de ordens neurofisiológicas, anatômicas, técnicas, táticas, 
psicológicas, filosóficas e sociais. De Rose JR (2002) e Silva (2005) citado por 
Leite (2007) e Paes (2002) corroboram apontando efeitos promovidos também 
sobre o aparelho locomotor, sistema cardiorrespiratório, na coluna vertebral, no 
crescimento e na maturação sexual.

Com o mesmo enfoque, Voser (2003) alega que a prática esportiva iniciada 
precocemente e mal orientada, pode ocasionar diversos prejuízos a saúde das 
crianças, como por exemplo, problemas de caráter ósseo, articulares, musculares, 
cardíacos e emocionais, dependendo da especificidade de cada modalidade.

As mais prováveis consequências à saúde de se especializar precocemente 
uma criança esta diretamente ligada ao fato de se adotar, por longo período 
de tempo, um método incompatível com o seu desenvolvimento propiciando 
possivelmente danos que podem se manifestar no decorrer do tempo (SANTANA, 
2004; RAMOS, 2008; LEITE, 2007).  A respeito disso, Kunz (1994) citado por 
Ramos (2008) diz que os maiores problemas que um treinamento especializado 
precoce provoca sobre a vida da criança e especialmente seu futuro, após encerrar 
a carreira esportiva, problemas como o rendimento escolar deficiente, devido a 
grande exigência em acompanhar com êxito a carreira esportiva, a unilateralização 
de um desenvolvimento que deveria ser plural e a reduzida participação em 
atividades lúdicas, indispensáveis para o desenvolvimento da personalidade na 
infância. 

Outros riscos são acrescentados por Santana (2005) a respeito dessa 
temática, como a geração de estresse pelas competições: que se caracteriza por um 
sentimento de medo e insegurança, este caso a criança tem medo de errar, sente-se 
insegura e com a auto-estima ameaçada. Outro aspecto é a saturação esportiva: que 
se manifesta quando a criança apresenta sinais de desânimo e desapego a prática 
esportiva, chegando a abandoná-lo. (PINI & CARAZZATTO, 1978, citado por 
LEITE, 2007). 

Os riscos de lesões também são preocupantes, decorrentes da prática em 
excesso e inadequada para a faixa etária (SANTANA, 2005). Por ser um esporte 
jogado em piso muito duro, que não permite deslizamento específico, exigindo 
movimentos velozes que podem ocasionar a lesão nos tendões junto à inserção óssea 
e até mesmo fraturas, devido à criança não apresentar maturação óssea equivalente 
(NEGRÃO, 1980, citado por LEITE, 2007). Se for uma atividade fatigante 
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e realizada por longo período de tempo, as lesões [...] podem ser irreversíveis 
(GUEDES & GUEDES (1995); PINI & CARAZZATTO (1978); FIORESE 
(1989) citado por LEITE, 2007).

Voser (2003) resume sobre os riscos em quatro grandes áreas: “Os riscos 
de tipo físico” – que estão relacionados com a saúde corporal das crianças 
(principalmente lesões), normalmente devido ao grande número de repetições 
dos gestos técnicos. “Os riscos de tipo psicológico” – relativo ao estado mental 
e de conduta dos sujeitos (ansiedade, estresse, frustrações). “Os riscos de tipo 
motriz” – falta de base poliesportiva, suas destrezas tornam-se especificas para um 
tipo de esporte. E “os riscos de tipo esportivo” – com a especialização não se pode 
saber quais as características (físicas, técnicas, psíquicas, motrizes, etc.) do futuro 
atleta de elite, pode que esse mesmo atleta, no futuro não apresente as condições 
exigidas para aquele determinado esporte.

Porém, todos estes riscos podem vir a ocorrer por conta de uma variável que 
interfere diretamente no processo e podendo ser considerado como um indicador 
principal em relação aos malefícios da especialização precoce, “o professor”, se este 
adotar uma pedagogia que eleja princípios e procedimentos de ensino que tornem 
o método de treinamento demasiadamente exigente e especializado. (SANTANA, 
2004).

Portanto, pode-se perceber a preocupação nos relatos supracitados pelos 
diversos autores sobre os riscos nos qual a prática intensiva de um esporte 
competitivo como o futsal, iniciado precocemente na infância pode ocasionar.

CONCLUSÃO

Analisando os objetivos propostos, concluí-se por meio da literatura 
revisada, que a iniciação precoce especializada, causa mais danos do que benefícios 
nas crianças praticantes de futsal. A sua grande complexidade nas fases de 
desenvolvimento das crianças requer um lastro de tempo e condições apropriadas 
para que a formação das habilidades e capacidades específicas sejam assimiladas 
e transformadas em destrezas.

Por conseguinte, com a especialização ficou claro o resultado praticamente 
imediato, e a busca por novos talentos, sem a preocupação com os riscos provenientes 
que foram averiguados no decorrer da revisão. Para obtermos uma iniciação ao 
futsal sem causar riscos ao desenvolvimento da criança, torna-se necessária novas 
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concepções de iniciação ao futsal como prática esportiva comprometida com 
a promoção de valores e idéias indispensáveis ao desenvolvimento humano, 
valorizando a criança enquanto um ser criativo, espontâneo e em formação. 
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RESUMO
Na atualidade, em relação ao modo de vida das pessoas, há que se concluir a finitude desta, portanto, 
o fenômeno da morte. A morte pode ocorrer de diversas maneiras: natural, acidental ou por suicídio. 
Este é um problema de saúde pública, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS7), 
em 1995, foram registrados 900.000 suicídios no mundo, sendo estimado que até 2.020, tenhamos 
1,53 milhões de mortes voluntárias. Índices internacionais revelam que este número está aumentando 
significativamente em pessoas com menos de 44 anos, bem como a maioria com identificação de 
sofrimento psíquico. No Brasil, temos um índice de 4,5 mortes por 100.000 habitantes, com destaque 
para o Rio Grande do Sul (16,6/100.000 hab.) seguido de Santa Catarina (12/100.000) no rol dos 
Estados que computam os maiores índices. Esta pesquisa realizou o levantamento do número de 
suicídios registrados nas delegacias dos municípios da região do Alto Vale do Itajaí, entre os anos 
de 1996 e 2006. Obtivemos como resultados, a prevalência da morte por suicídio ocorrer no sexo 
masculino, utilizando como método letal o enforcamento, seguido das armas de fogo. Os números 
são bastante expressivos quando comparados ao número de habitantes da região e o número de 
óbitos por causas externas, justificando um estudo mais aprofundado sobre o fenômeno.

Palavras-chave: suicídio, saúde pública, saúde comunitária, políticas públicas.

ABSTRACT

Nowadays, regarding people´s way of life, it is difficult not to agree with its endness thus, with the 
death phenomenon. Death may occur for many reasons: natural cause, accidental cause, or suicide. 
This seems to be a public health problem. According to the World Health Organization (WHO[1]), 
in 1995, 900.00 suicides were registered in the world. The number of voluntary death is expected 
to increase to 1,53 million up to 2020. International indices reveal that this figure is increasing 

1  Coordenadora do grupo de pesquisas, professora da UNIDAVI – Rua Doutor Guilherme Gemballa, 13, CEP 
89160-000 – Rio do Sul/SC - E-mail: nehring@terra.com.br.

2  Professora do curso de Psicologia - UNIDAVI.  E-mail: jnehring@gmail.com.
3  Professor do curso de Ciências Biológicas – UNIDAVI. E-mail: dalmir@unidavi.edu.br
4  Acadêmicas do curso de Psicologia
5  Acadêmico do curso de Ciências Biológicas
6  Juíza de direito e acadêmica do curso de psicologia
7  OMS: consulte www.who.int/mental_health/
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significantly among people under 44 years old who have had psychic suffering. In Brazil, there are 4,5 
million deaths per 100.000 individuals. The states of Rio Grande do Sul and Santa Catarina surpass 
other Brazilian states with 16,6/100.000 individuals and 12,0/100.000 individuals, respectively. 
The present research investigated the number of suicides registered in the police stations of cities 
around the Itajaí High-Valley between 1996 and 2006. Results indicated that most self-murders 
occurred with people of the masculine sex through hanging or the use of fire weapons. The figures 
are very significant when compared to the population of the area e the number of deaths by other 
causes thus, justifying the need for a deeper study about the phenomenon. 

Key-words: suicide, public health, communitarian health, public policies.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tratou do estudo do fenômeno ‘suicídio’, na região do Alto 
Vale do Itajaí. DURKHEIM, 1982, propôs a existência de três tipos de suicídio, 
a saber, o egoísta, o altruísta e o anômico. Egoísta: decorre do enfraquecimento 
do controle social com o favorecimento do individualismo mórbido que tendesse 
ao suicídio; Altruísta: contraponto ao anterior seria exemplificado pelos casos 
de esquimós idosos, que se afastam da tribo para morrer, convictos de que 
se tornaram um “peso morto” para sua comunidade; Anômico: decorre de 
conflitos sociais internos, como a emigração, desorganização social e dificuldades 
econômicas, que frustrariam as aspirações do indivíduo, levando-o ao suicídio. 

Já segundo MENNINGER, in  Neto 1995, haveria duas categorias de suicídio: 
o crônico, decorrente de atos como alcoolismo, obesidade, sem a passagem ao 
ato propriamente dito, o focal, consubstanciado em casos de automutilação, 
simulação de doenças, acidentes propositais, até a obtenção do êxito letal ou 
seqüelas. Não obstante, na CID-10 inexiste uma classificação para o suicídio, 
havendo orientação para que as mortes daí decorrentes seja incluídas a semelhança 
do critério da Classificação Internacional das Causas de Morte, identificados pela 
sigla NASH(N=natural  A=acidental   S=suicídio  H=homicídio) - mortes por causas 
externas, com outros critérios para as lesões decorrentes de tentativas. Conforme 
igualmente já referido, as taxas estatísticas são encaradas pela comunidade médica-
científica com bastante desconfiança, a despeito de serem reconhecidas como 
essenciais para o estudo do fenômeno do suicídio.  Segundo dados da OMS, 
referidos por WERLANG 2000, o suicídio fica está entre as 10 principais 
causas de morte no mundo. Ainda, dados da OMS, divulgados no seminário de 
lançamento das Diretrizes Nacionais de Prevenção do Suicídio8 – POA, 2006, o sul 
do Brasil apresenta índices discrepantes em relação à realidade nacional, devendo 
ser, portanto, alvo de investigações sobre a realidade das regiões. Neste cenário, 
Santa Catarina ocupa lugar de destaque, estando em 5º lugar geral dos Estados 
brasileiros (12,0 suicídios por 100.000 habitantes) com índices muito superiores 
aos do Brasil (4,5 suicídios por 100.000 habitantes). Diante disto propomos a 
reflexão analítica do que ocorre em nossa região acerca desse fenômeno. Diante 
dos dados apontados na justificativa e, oriunda de levantamento de pesquisa 
piloto realizada na comarca de Rio do Sul, entendemos que o Alto Vale do Itajaí 
apresenta uma realidade sobre suicídio, desconhecida da sociedade, implicando 

8  Portaria 1.876/2006 GM/MS – institui as Diretrizes Nacionais de Prevenção do Suicídio. www.saude.gov.br 
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em que nos atenhamos a esta realidade para, inclusive, articular a construção 
estratégica de redes de apoio e diminuição dos índices atuais. A morte significativa 
por suicídio em pequenos municípios, de cultura econômica eminentemente 
familiar e agropecuária, de pequenas propriedades, constitui um grave problema 
de saúde pública que afeta diretamente o desenvolvimento loco - regional.

MATERIAL E MÉTODOS

Como o aqui apresentado representa a primeira etapa da pesquisa, optamos 
por realizar um levantamento simples, quantitativo, para mapeamento da 
ocorrência e registro de suicídio nos municípios da região. Para tanto realizamos 
contato com as delegacias de polícia, apresentamos o projeto e, na seqüência nos 
informaram acerca do registro de abertura de inquérito policial por ocorrência de 
suicídio. Desta forma, os dados foram compilados em tabelas seguidas de análise 
das características dos locais que responderam no ano de 2007. 

RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos no primeiro levantamento realizado junto às 
delegacias dos municípios que compõem as Comarcas da região estão descritos 
nas tabelas que seguem sempre acompanhados de dados demográficos e sócio-
econômicos e analíticos dos municípios.

Iniciando a descrição pelo maior município da região, considerado pólo em 
termos de desenvolvimento econômico, Rio do Sul conta com uma área de 260 
km², e com mais de 56.000 habitantes, de acordo com o Censo de 2001 do IBGE. 
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TABELA 1 – suicídios registrados na comarca de Rio do Sul 1996-2006

Fonte: delegacia de polícia, informado em 23/08/07
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Durante o período, foram abertos na Comarca de Rio do Sul, 41 inquéritos 
policiais para apurar suicídios. O que se destaca nesta comarca, é o intenso uso de 
armas de fogo para executar o ato, que somam 20% dos instrumentos utilizados. 
Além disso, chama atenção da evidência de suicídios praticados nos meses de março 
(07), julho (06) e agosto (05), de forma mais expressiva, embora não tenhamos 
como correlacionar objetivamente qual a relação que possa haver para índices mais 
expressivos nestes meses. Embora, em comparação aos dados das tabelas abaixo, os 
meses de agosto março e dezembro, sucessivamente, mantêm destaque em relação 
ao número de suicídios registrados nos outros meses do ano, no período estudado.

Taió, conta com a maior área em termos de extensão territorial, possui 715 
km² e uma população de aproximadamente 18.000 habitantes. Tem destaque na 
agropecuária e na indústria.

TABELA 2 – suicídios registrados na comarca de Taió 1996-2006

Fonte: Dados fornecidos pelo delegado de polícia de Taió, em 19/11/07
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Em Taió, obtivemos no período pesquisado, um total de 18 suicídios, 
em pessoas do sexo masculino em sua maioria, sendo apenas um registro do 
sexo feminino. Também há que se identificar que o método mais empregado 
para consecução do ato é o enforcamento, seguido do uso de armas de fogo e, 
chama atenção ainda que, apesar de não termos o endereço da ocorrência, temos 
o indicativo de acontecerem em sua maioria em localidades do interior e na 
residência. Temos nestes registros menção em duas situações tratar-se de “jovem” 
e uma onde se cita que o suicida era um “menor de idade”. Isto nos aponta que, 
apesar da não especificação nos registros, temos a ocorrência de suicídio em 
indivíduos jovens, possivelmente abaixo de 25 anos. 

Trombudo Central é um município pequeno, que na década de 80 já 
contou com mais de 10.000 habitantes, sendo que hoje, este número reduziu-se 
à metade, ou seja, aproximadamente 5.700 habitantes. Sua área é pequena em 
extensão, 102 km² e tem destaque para a agropecuária.

 
TABELA 3 – suicídios registrados na Comarca de Trombudo Central 1996-2006

Fonte: Dados fornecidos pelo delegado de polícia em 20/11/07

Rio do Oeste tem 6.700 habitantes, extensão de 245 km e também 
movimenta sua economia pela agropecuária.

TABELA 4 – suicídios registrados na Comarca de Rio do Oeste 1996-2006

Fonte: Dados fornecidos pelo delegado de polícia em 08/11/07. 
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Informa ainda que de 1995 a 1998 os inquéritos de Rio do Oeste eram 
registrados em Rio do Sul.  

Abaixo, estão descritos os dados colhidos na comarca de Ibirama, que 
congrega vários municípios menores e, que traz os maiores números desta pesquisa, 
fato que merece destaque em termos de relevância do estudo. Presidente Getúlio 
tem 321 km² e mais de 13.000 habitantes, sendo uma cidade eminentemente 
agrícola.

TABELA 5 – suicídios registrados na Comarca de Ibirama 1996-2006 – Município de Presidente 

Getúlio

Fonte: dados fornecidos pelo delegado de polícia em 13/11/07.

Tabela 5.1 – município de Donna Ema, com 147km², aproximadamente 3.000 habitantes, 
sobrevive da agricultura.

Fonte: dados informados pelo delegado de polícia, em 14/11/07
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Tabela 5.2 – município de Ibirama – cuja extensão é de 275 km², população de mais de 17.000 
habitantes, e tem como atividade econômica principal o turismo.

Fonte: dados fornecidos pelo delegado de polícia em 12/11/07

Em Ibirama encontramos o maior número de suicídios registrados no 
período pesquisado. Aqui há o indicativo de uma pesquisa mais aprofundada 
sobre o que ocorre nesta região.
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Tabela 5.3 – município de José Boiteux – 358 km² de área, 4.500 habitantes e como atividade 
destaca-se a agricultura fumageira.

Fonte: dados fornecidos pela delegacia de polícia da comarca de Ibirama.

Tabela 5.4 – município de Wittmarsun – 130km² de área, 3.250 habitantes e principal atividade 
a agricultura.

Fonte: delegacia de polícia da comarca de Ibirama.

Neste município chamamos atenção para dois registros, o primeiro pela 
maneira utilizada, ou seja, um indivíduo que pôs fogo no próprio corpo e o registro 
do ano de 2007, um enforcamento dentro de uma escola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos dados aqui apresentamos, confirma-se a expressividade da 
ocorrência de mortes por suicídio nesta região. Podemos identificar nas tabelas 
acima, a prevalência de suicídios no sexo masculino e por enforcamento, 
seguido do uso de armas de fogo, conforme explicitado pelos registros no 
município de Rio do Sul especialmente. Há que se considerar que os municípios 
pesquisados são municípios pequenos em numero de habitantes, no entanto, 
com PIB considerável, o que nos indica uma região bastante rica em termos de 
potencial de desenvolvimento. Alem disso, é importante ainda que se considere a 
atividade agropecuária, principal forma de sustentabilidade regional, no entanto, 
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praticamente não encontramos suicídios causados por envenenamento, fato 
comum em outras regiões potencialmente agrícolas. Também apontamos que é 
necessária a qualificação de profissionais, tanto dos serviços de saúde, inexistentes 
em termos de apoio na região, assim como os formulários de registros das mortes 
por suicídio, visto termos encontrado dificuldades em alguns casos, na identificação 
da causa, bem como idade, local e potencial de auto-agressividade do método 
utilizado. Consideramos que este primeiro levantamento seja uma espécie de 
piloto no sentido da qualificação tanto das formas de registro como das formas 
de correlação e analise dos dados encontrados na região. 
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIDAVI

A Revista Caminhos: revista on-line de divulgação científica da 
UNIDAVI  é uma publicação periódica ‘Publicação Trimestral’ constituída por 
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A Revista de Divulgação Científica da UNIDAVI publica trabalhos 
originais. A produção deve ser inédita, deve possuir consistência teórica e apresentar 
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2 APRESENTAÇÃO E ESTRUTURA DO ARTIGO

Serão aceitos textos em Português, Inglês e Espanhol. 
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ORIENTAÇÕES 

3.1  QUANTO AO TRABALHO

Os trabalhos ou resumos deverão utilizar o processador de texto Microsoft 
Word, versão 6.0/95 ou superior, tamanho do papel: A4 (210 x 297mm) orientação 
retrato, margens, esquerda E superior 3 cm, direita e inferior 2 cm. Não enumerar 
as páginas. 

3.2  QUANTO AO TÍTULO DO TRABALHO

O título deve vir centralizado, em Fonte Arial ou Times New Romam, 
tamanho de fonte 12, em negrito e maiúsculo.  Após o título do trabalho (caixa 
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natureza do trabalho.

Exemplo: Projeto Institucional desenvolvido nos Grupos de Pesquisa 
da UNIDAVI.

1.3 QUANTO AOS AUTORES
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Em caso de mais de um autor, seus nomes serão escritos um abaixo do 
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Ilson Paulo Ramos Blogoslawski 1

1.4 QUANTO AO(S) NOME(S) DOS ENVOLVIDOS NO TRABALHO

Escritos dois espaços abaixo do título do trabalho. É necessário novas 
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orientador e acadêmicos. Podem ser acrescentados endereço e E-mail. Tamanho 
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1   Professor Universitário, Mestre em Educação pela UFSC.
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3.5  QUANTO AO TEXTO DO RESUMO

O resumo deve constituir-se num texto redigido de forma cursiva, concisa 
e objetiva. Limita-se a um parágrafo, devendo incluir palavras representativas 
do assunto. O texto do resumo deve vir logo abaixo do nome do(s) autor(es), 
após dois espaços de 1,5 entre linhas, contendo o mínimo de 100 palavras  e o 
máximo de 250  palavras. 
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(delimitação do assunto, justificativa e objetivos), fundamentação teórica, 
metodologia, resultados obtidos, conclusões e referências.2

3.6 QUANTO ÀS PALAVRAS-CHAVE
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três e no máximo cinco, intercalados por vírgulas. A expressão Palavras-chave deve 
ser escrita em negrito. E os Key-words – Palavras-chave em inglês.

3.6.1 Deve ser elaborado o resumo em língua estrangeira.

3 NO CASO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

3.1 ESTRUTURA DE ARTIGO
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Referências, anexos.

2  NBR  6028 (ABNT, 2003, p. 2)
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de 10 x 7 cm. Toda arte-final deve estar pronta para publicação e as imagens em 
extensão JPG. NBR 12256 da ABNT. 

5  NOTAS DE RODAPÉ:  

Devem ser indicadas no texto com número seqüencial.

6 REFERÊNCIAS

Devem ser apresentadas em ordem alfabética, e seguir as condições exigidas 
para fazer referências às publicações mencionadas no trabalho será estabelecido 
segundo as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
expressas na norma NBR 6023 de ago. de 2002. 

Outra referência, livro: Educar para pesquisa da UNIDAVI.

7  ENDEREÇO PARA ENVIO DE ARTIGOS

Os artigos para publicação devem ser enviados em meio eletrônico para 
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unidavi.edu.br

A responsabilidade pelas afirmações e opiniões contidas nos trabalhos e a 
revisão ortográfica caberá inteiramente ao(s) autor(es).
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