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EDITORIAL 

 
A Revista Altos Conhecimentos apresenta à comunidade acadêmica e ao 

público em geral, artigos que discutem vários aspectos da realidade multifacetada 

que, a partir desta constatação, exige a contribuição de diversos ramos do 

conhecimento para a sua devida compreensão. Assim, o presente número da revista 

apresenta artigos nas áreas da Administração, do Direito, da Pedagogia e da 

Enfermagem.  

Os artigos e articulistas estão dispostos da seguinte maneira:  “Um estudo 

sobre a relação entre a utilização da governança corporativa e o mercado de capitais” 

do professor Bruno Maciel Von Randow; “Pré-questionamento e repercussão geral na 

vigência da Lei n. º 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e a aplicação de suas 

regras ao recurso especial e recurso extraordinário interpostos na via processual 

penal”, do advogado e professor universitário Heleno José dos Santos Júnior; “Dos 

crimes contra a dignidade sexual”, dos pesquisadores Eduardo Andrade de Souza e 

Michael Welter Jaime; “Propostas de incentivo da leitura para crianças e jovens: 

dinâmicas e sugestões”, pedagoga e bibliotecária Ana Paula Baptistella Feracini; 

“Atuação do enfermeiro na alteração do sono em pacientes idosos hospitalizados em 

UTI semi-intensiva”, dos autores Maria de Fátima Rodrigues Santos, Elias Rocha de 

Azevedo Filho, Alberto César da Silva Lopes,José de Souza Soares e Wanderlan 

Neves Cabral; “Sentimentos vivenciados pela mulher acerca da sexualidade no 

período do climatério”, dos acadêmicos e professores de Enfermagem Eliane R. 

Moura, Leila Batista Ribeiro, Danielle Ferreira Silva e Elias Rocha de Azevedo Filho. 

Enfim, a Revista Altos Conhecimentos, da Faculdade FIBRA, consolida a 

sua missão institucional de divulgar o conhecimento, uma vez que apresenta ao leitor 

possibilidade de viajar pelo agradável mundo do conhecimento. Tenham todos uma 

excelente viagem!  

   

Prof. Me. Tiziano Mamede Chiarotti 
Editor Chefe da Revista  

Altos Conhecimentos 
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UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UTILIZAÇÃO DA GOVERNANÇA 

CORPORATIVA E O MERCADO DE CAPITAIS 

A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE USE OF CORPORATE 

GOVERNANCE AND THE CAPITAL MARKET  

 
Bruno M. VON RANDOW 

Mestre em Economia pela Universidade Federal de Viçosa – UFV 
Professor na Faculdade FIBRA 

 
Resumo: Esse trabalho teve como objetivo analisar a relação entre Governança Corporativa 
e participação no mercado financeiro. Para isto, buscou-se determinar se existem diferenças 
significativas entre o volume de comercialização de ações entre empresas que adotem as 
boas práticas de governança corporativa e as demais empresas. A metodologia utilizada foi 
método de estimação utilizando dados em painel. Os resultados indicam que as empresas 
listadas no “Nível 1”, tiveram suas ações negociadas em média 6,6% mais do que as ações 
de empresas do mercado comum da bolsa. Para as empresas listadas no “Nível 2”, essa 
diferença é de 3,06%. Finalmente, para as empresas do “Novo Mercado” o volume de ações 
comercializado 4,91% maior do que o volume de ações para o mercado comum de ações, o 
que confirma a hipótese de que aplicar as boas práticas de governança corporativa contribui 
para o acesso ao mercado de capitais. 
Palavras-chaves: Governança Corporativa. Mercado de Capitais. Novo Mercado. BM&F 
Bovespa. 

Abstract: This paper aimed to analyze the relationship between Corporate Governance and 
participation in the financial market. For this purpose, it was choose to determine if there are 
significant differences between the volume of stock trading between companies that adopt 
good corporate governance practices and other companies. The results indicate that the 
companies listed in "Level 1", has their shares traded on average 6.6% more than shares of 
companies in the common stock market. For companies listed under "Level 2", this difference 
is 3.06%. Finally, for "New Market" companies, the volume of shares traded 4.91% higher than 
the volume of shares for the common stock market, which confirms the hypothesis that 
applying good corporate governance practices contributes to the access to capital markets. 
Key-words: Corporative Governance. Financial Market. New Market. BM&F Bovespa. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entender como as empresas brasileiras vêm evoluindo na adesão às 

chamadas melhores práticas de governança é um item fundamental para o 

aprimoramento do mercado de capitais brasileiro. 

Este mercado representa uma importante fonte de recursos para as 

empresas se capitalizarem e desenvolverem seus projetos. As empresas participantes 
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dispõem de uma fonte alternativa aos empréstimos bancários, além de ser uma forma 

mais barata de captação de recursos.  

Entretanto, realizar uma operação de IPO - Initial Public Offering1, requer 

da empresa uma organização e o cumprimento de uma série de normas que, em geral, 

apenas grandes corporações já têm incorporado à sua filosofia. 

Neste sentido, hipoteticamente, supõe-se que a adoção dos conceitos de 

governança corporativa pode contribuir para a melhor adequação e preparação da 

empresa para realizar o seu IPO, e assim, acessar as fontes de recursos disponíveis 

no mercado financeiro. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2016) define 

governança corporativa como o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e 

monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas/cotistas, Conselho de 

Administração, diretoria independente e Conselho Fiscal.  

Segundo Takeuchi e Takeuchi (2006), a justificativa para a utilização de um 

sistema de governança corporativa no Brasil para empresas de capital aberto vem 

atrelada à necessidade de fortificar os direitos dos acionistas minoritários no sentido 

de viabilizar o mercado de capitais como uma fonte de captação de recursos para as 

empresas.  

Atualmente, estão listadas na BM&F Bovespa, principal bolsa de valores 

do país, 484 empresas participantes. Segundo dados da Relação Anual de 

Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, em 2015 havia 

no país 110.181 empresas acima de 50 funcionários (RAIS, 2015). Isto indica um 

potencial de crescimento de acesso ao mercado financeiro pelas empresas 

brasileiras.  

Conforme acontece em países cujo mercado financeiro encontra-se em 

estágio mais avançado do que o brasileiro, como Estados Unidos, China, Europa, o 

fortalecimento do mercado favorece ao crescimento das empresas, gerando maior 

competição e desenvolvimento tecnológico, o que possibilita produtos e serviços de 

maior qualidade para o consumidor final, beneficiando toda a sociedade.  

A BM&F Bovespa tem importante papel na disseminação da governança 

corporativa entre as empresas de capital aberto. Nesse sentido, para estimular a 

                                                           
1 Initial Public Offering – Consiste na primeira oferta de ações de uma empresa no mercado de ações. 
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implantação e analisar as diferenças de desempenho, além do índice do mercado 

tradicional, o IBOVESPA, foi criado o IGC – Índice de Ações com Governança 

Corporativa Diferenciada, um indicador do desempenho médio das cotações dos 

ativos de empresas com padrões superiores de governança corporativa.  

Por isto, apresenta-se como justificativa deste estudo a importância de se 

analisar se a adoção dos conceitos de governança corporativa pode ajudar a 

aumentar o número de empresas participantes do mercado financeiro brasileiro, 

melhorando a captação de recursos e financiando o desenvolvimento dos seus 

projetos.  

Assim, este estudo tem como objetivo geral analisar a relação entre 

Governança Corporativa e participação no mercado financeiro. Como objetivos 

específicos, espera-se: decompor os principais conceitos de governança corporativa; 

averiguar a existência de diferenças estatísticas significativas no volume de 

comercialização de ações entre empresas listadas no IGC para as demais empresas 

da bolsa de valores e, por fim, relacionar as vantagens e desvantagens de realizar 

ofertas de ações no mercado financeiro.  

Para tanto, a metodologia escolhida para este estudo foi pesquisa 

quantitativa e qualitativa, com método estatístico, por meio de análise de dados em 

painel. Tendo como técnica de coleta de dados a análise bibliográfica e como técnica 

de tratamento dos dados a análise econométrica.  

Fazem parte da estrutura desse artigo o tópico referente à introdução, o 

tópico dois que apresenta o referencial teórico, o tópico três como metodologia de 

pesquisa, seguidos do tópico quatro onde constam as análises e resultado, e, por 

último, as considerações finais.  

Por fim, este estudo buscou a responder ao seguinte questionamento: qual 

a relação entre o uso da governança e o aumento de empresas no mercado 

financeiro?  

GOVERNANÇA CORPORATIVA: EVOLUÇÃO DO CONCEITO 

 

Com o desenvolvimento e crescimento da complexidade do mercado de 

capitais brasileiro, e o surgimento de debates acerca do seu papel no crescimento 

econômico, o conceito de Governança Corporativa tem ganhado destaque e 



 

 VOL. 05 N. 05 ANÁPOLIS/GO JAN./JUL. 2019 

 

9 
 

importância entre os estudiosos do mercado. Neste sentido, diversos autores 

buscaram contribuir para o desenvolvimento deste conceito.  

O termo Governança Corporativa é muito utilizado pelos administradores 

modernos. Entretanto ele pode ser entendido de diferentes formas. Borgerth (2008, 

p.67) destaca a importância de compreender corretamente o conceito. Segundo ele: 

 
O termo governança corporativa é um dos mais utilizados no ambiente 
empresarial moderno. No entanto, poucos são os que compreendem o seu 
real significado. Talvez, essa incompreensão seja parcialmente explicada 
porque sua origem foi motivada pela necessidade de buscar uma solução 
para os problemas de agency, ou os conflitos de interesses resultantes do 

afastamento dos acionistas da administração cotidiana das empresas. 

 

Takeuchi e Takeuchi (2006) destacam que o termo “Governança 

Corporativa” surgiu nos Estados Unidos na década de 1990, derivada do conceito de 

“Corporate Governance”. O significado da combinação dessas duas palavras pode ser 

entendido como a atribuição aos acionistas, do poder supremo em relação à gestão 

de sua empresa, respeitando os direitos dos demais participantes.  

Nesse sentido, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 

2016) define governança corporativa como,  

 
[...] o sistema que assegura aos sócios-proprietários o governo estratégico da 

empresa e a efetiva monitoração da diretoria executiva. A relação entre 

propriedade e gestão se dá através do conselho de administração, a auditoria 

independente e o conselho fiscal, instrumentos fundamentais para o exercício 

do controle. A boa Governança assegura aos sócios equidade, transparência, 

responsabilidade pelos resultados (accountability) e obediência às leis do 

país (compliance). No passado recente, nas empresas privadas e familiares, 

os acionistas eram gestores, confundindo em sua pessoa propriedade e 

gestão. Com a profissionalização, a privatização, a globalização e o 

afastamento das famílias, a Governança Corporativa colocou o Conselho 

entre a Propriedade e a Gestão. 

 

Com o objetivo de ampliar o conceito de governança corporativa para a 

esfera jurídico-econômica, Lameira (apud Portugal, 2015, p.32) argumenta que 

 
[...] a governança corporativa, na mais ampla concepção, deixa de ser apenas 
o sistema que permite aos acionistas controladores a administração 
estratégica da companhia e o controle dos executivos da empresa, e passa a 
ser, a prática da administração das relações entre os acionistas, majoritários 
e minoritários, credores, executivos ou administradores e demais 
interessados (stakeholders). Dentro do conjunto dos mais interessados, 
podemos incluir os agentes que se encontram afetados pelas decisões da 
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empresa e esse universo abrange fornecedores, consumidores, 
concorrentes, vizinhos e mesmo os cidadãos e os governos. 

 

Por fim, como destacado pela Comissão de Valores Mobiliários, em sua 

cartilha “Recomendações da CVM sobre governança corporativa” de 2002, a 

governança corporativa auxilia a decisão de investimentos, possibilitando aos 

acionistas analisar as formas de atuação dos gestores e o desempenho da empresa. 

Assim, os investidores podem ter mais proteção contra eventuais desvios de conduta 

que os gestores da empresa possam ter. Com isto, espera-se uma valorização da 

empresa, vez que as boas práticas de governança corporativa tendem a reduzir o 

custo de capital, tornando o mercado de capitais nacional uma alternativa viável de 

captação de recursos (CVM, 2002). 

 
EMPRESAS BRASILEIRAS, GOVERNANÇA CORPORATIVA E ACESSO AO 

MERCADO DE CAPITAIS 

 

Mesmo com a modernização e globalização dos mercados, muitas 

organizações ainda adotam, em grande medida, as práticas gerenciais definidas nas 

primeiras décadas do século passado. Ainda são frequentes as empresas com 

estruturas hierárquicas baseadas na lógica do comando-controle, com grande 

estratificação funcional, na definição formal de papéis e recompensas, com atenção 

mais voltada para processos internos do que para o contexto em que a empresa está 

inserida (LORENZI, PROCOPIUCK E QUANDT, 2009).  

Entretanto, com a complexidade das relações entre as empresas, 

intensificada pela redução das fronteiras internacionais à movimentação do capital, 

atualmente, há a necessidade de conjugar os princípios clássicos da administração 

com as novas abordagens, tanto na configuração institucional quanto na concepção 

de novos sistemas de gestão e de governança.  

O cumprimento de boas práticas de governança corporativa colabora para 

que os interesses de todos, os assim chamados stakeholders de uma organização, 

sejam atendidos (IBGC, 2016). Conforme destacado por Lorenzi, Procopiuck e Quandt 

(2009) é crescente no Brasil a preocupação dos investidores/acionistas, em melhor 

conhecer e, principalmente, reconhecer o atendimento a essas práticas.  
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Com o lançamento do programa Novo Mercado- NM, houve a determinação 

de rigorosos padrões de governança corporativa para que as empresas possam 

acessar esses recursos disponíveis no mercado. Com o cumprimento dessas 

exigências, há um fortalecimento da confiança do investidor na integridade da forma 

corporativa e naqueles que supervisionam seu investimento (LORENZI, 

PROCOPIUCK E QUANDT, 2009).  

Como destacado por Silveira (apud LORENZI, PROCOPIUCK E QUANDT, 

2009, p. 114): 

 
Atualmente, há uma sensação de que a governança corporativa é um ponto 
forte do mercado de capitais nacional. O tema é visto como uma espécie de 
problema bem resolvido, principalmente com o advento do Novo Mercado 
(NM), que, na visão de muitos, instituiu um selo de garantia às companhias 
deste segmento. 

 

Mesmo com o desenvolvimento do “Novo Mercado”, ainda há espaço para 

crescimento da governança corporativa entre as empresas listadas na bolsa já que, 

aproximadamente 25% delas, são listadas no Novo Mercado (124 de 481 em 

março/2017).  

Dados do “World Federation of Exchanges”, mostram que o Brasil é um dos 

países com menor número de empresas listadas na bolsa de valores, abaixo de 

economias menores como Indonésia e Chile. 

 
Gráfico 1 – Número de empresas listadas na bolsa 

 

Fonte: World Federation of Exchanges. 
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Ainda assim, como destacado por Rocca e Santos Jr. (2013), a melhoria 

no padrão de governança, com a implantação do “Novo Mercado” da Bovespa, em 

2000, associada com a participação de investidores estrangeiros no mercado de 

emissões primárias (IPO) e no mercado secundário, foram fatores que promoveram o 

desenvolvimento do mercado acionário nos últimos anos.  

Finalmente, Lameira, Junior e Macedo-Soares (2007) apontam que a 

implantação de melhores práticas de governança constitui importante caminho para 

auxiliar as empresas a acessar o mercado de capitais e aperfeiçoar seus recursos 

reais e potenciais. 

 

GOVERNANÇA CORPORATIVA E A BOLSA DE VALORES BM&F BOVESPA 

 

Como principal bolsa de comercialização de ativos no Brasil, a BM&F 

Bovespa tem papel fundamental na disseminação das práticas de governança 

corporativa entre as empresas de capital aberto.  

Com o objetivo de avaliar os diferentes níveis de desempenho entre as 

empresas que adotam os princípios da governança corporativa e as que não adotam, 

a bolsa criou índices diferenciados que acompanham o desempenho das ações 

dessas empresas no mercado de capitais.  

Assim, além do índice do mercado tradicional, o IBOVESPA, foi criado em 

1999, o IGC – Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada, um 

indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com padrões 

superiores de governança corporativa.  

Para medir essas diferenças de desempenho com maior precisão, as 

empresas listadas no índice são dividas de acordo com o nível de aplicação das 

práticas de governança corporativa. Sendo assim, o ICG foi dividido nos chamados 

“Nível 1”, “Nível 2” e “Novo Mercado”. Como destacado por Rita (2008), as exigências 

para a adesão a qualquer um dos índices crescem de acordo com o segmento no qual 

a empresa escolher se inserir, sendo maiores no “Novo Mercado”, seguido do “Nível 

2” e do “Nível 1”.   

O quadro 1, a seguir, apresenta as principais exigências feitas pela BM&F 

Bovespa para que a empresa seja aceita em cada um dos mercados (BM&F Bovespa, 

2017). 
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Quadro 1 – Requisitos para enquadramento no “Nível 1”, “Nível 2” e “Novo Mercado” 

 Nível Pré-requisitos 

Nível 1 

 Circulação mínima de ações, representando 25% do capital;  

 Favorecer a dispersão do capital por meio de oferta pública de ações;  

 Melhoria nas informações prestadas trimestralmente; 

 Informar negociações de ativos e derivativos da companhia;  

 Divulgação de acordos de acionistas;  

 Disponibilização de um calendário anual de eventos corporativos;  

 Apresentação das demonstrações do fluxo de caixa 

Nível 2 

 Conselho de Administração com mínimo de cinco membros e mandato unificado de 

um ano; 

 Disponibilização de balanço anual seguindo as normas internacionais; 

 Mesmas condições para todos os acionistas detentores de ações ordinárias, 

controladores ou não, quando da venda do controle da companhia e de, no mínimo, 

70% deste valor para os detentores de ações preferenciais; 

 Direito a voto às ações preferenciais em algumas matérias da empresa; 

 Obrigatoriedade de realização de uma oferta de compra de todas as ações em 

circulação, pelo valor econômico, no caso de fechamento do capital; 

 Adesão à Câmara de Arbitragem para resolução de conflitos societários. 

Novo 

Mercado 

 Composição do capital exclusivamente de ações ordinárias com direito a voto; 

 No caso de venda do controle, todos os acionistas têm direito a vender suas ações 

pelo mesmo preço (tag along de 100%); 

 Recompra das ações de todos os acionistas, pelo valor econômico, no caso de 

exclusão do nível ou cancelamento do contrato com a BM&FBOVESPA; 

 Conselho de administração composto por pelo menos cinco membros, sendo 20% 

dos conselheiros independentes, com mandato máximo de dois anos; 

 Comprometimento de manter, no mínimo, 25% das ações em circulação; 

 Divulgação de dados financeiros mais completos, revisados por um auditor 

independente; 

 Divulgação de relatórios financeiros anuais em padrão internacional; 

 Divulgação mensal das negociações com valores mobiliários da empresa pelos 

diretores, executivos e acionistas controladores. 

Fonte: BM&F Bovespa 
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METODOLOGIA 

Para determinar se existem diferenças estatísticas significativas entre as 

empresas listadas nos mercados da bolsa para governança corporativa, assim como 

em Lameira, Junior e Macedo-Soares (2007); Correia e Amaral (2012); Assunção, De 

Luca e Vasconcelos (2015); e, Peixoto, Pains, Araújo e Guimarães (2016) neste 

trabalho utilizou-se o método econométrico de estimação de dados em painel, para a 

estimação dos determinantes do volume de comercialização de ações. 

DA PESQUISA 

Como definido anteriormente, optou-se pela utilização do método de 

estimação utilizando dados em painel, o que possibilita maior robustez, além de 

permitir um estudo mais completo do mercado. Assim, as variáveis utilizadas para a 

estimação do modelo foram: 

 
Quadro 2 – Definição das variáveis aplicadas no modelo econométrico 

Variável Descrição 

VOL Volume de comercialização de ações 

N1 
Dummy para Nível 1 de Governança Corporativa: Assume 1 para as empresas 
listadas no nível e 0 para as demais empresas 

N2 
Dummy para Nível 2 de Governança Corporativa: Assume 1 para as empresas 
listadas no nível e 0 para as demais empresas 

NM 
Dummy para Novo Mercado de Governança Corporativa: Assume 1 para as empresas 
listadas no nível e 0 para as demais empresas 

P Preço da ação 

LPA Lucro por ação distribuído pela empresa 

LI Liquidez Imediata da empresa 

ML Margem líquida da empresa 

ROE Retorno sobre o patrimônio líquido 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os dados são referentes às médias mensais das variáveis para o ano de 

2016 e foram extraídos do terminal de acompanhamento do mercado Bloomberg. Para 

as variáveis de volume de comercialização e preço, foi aplicado o logaritmo neperiano, 

o que permitirá avaliar qual é o impacto percentual sobre o volume de ações 

comercializado, dado uma variação nos preços. 



 

 VOL. 05 N. 05 ANÁPOLIS/GO JAN./JUL. 2019 

 

15 
 

Como destacado por Gujarati (2006), a utilização de variáveis dummy 

permite estimar as diferenças entre as médias da variável dependente entre os grupos 

definidos, sendo o fator constante a média do grupo de controle.  

Optou-se por essa modificação na variável volume de ações 

comercializadas para que os resultados encontrados na estimação representem as 

variações percentuais no volume, quando houver modificações em alguma das 

variáveis explicativas.  

Finalmente, a equação estimada pode ser definida da seguinte forma, como 

apresentado no quadro 2: 

 

𝑉𝑂𝐿 = 𝛽0 + 𝛽1𝑁1 + 𝛽2𝑁2 + 𝛽3𝑁𝑀 + 𝑃 + 𝐿𝑃𝐴 + 𝐿𝐼 + 𝐿𝑆 +𝑀𝐿 + 𝑅𝑂𝐸 

 

MÉTODO DE ESTIMAÇÃO POR DADOS EM PAINEL  

 

A organização dos dados em um painel consiste em combinar mais de uma 

unidade de seção cruzada (cross-section) para mais de um período de tempo. Baltagi 

(2005) apontou como principal vantagem da utilização do método de dados em painel, 

o fato de este considerar explicitamente a existência da heterogeneidade entre os 

indivíduos da amostra. Isso permite analisar captar separadamente o efeito das 

variações temporais sobre os diferentes indivíduos estudados.  

O objetivo da estimação de dados em painel é incorporar à analise as 

diferenças, quando existentes, entre os indivíduos da amostra, e como destacado por 

Baltagi (2005), realizar um estudo mais completo do problema de pesquisa. Sendo 

assim, sua utilização neste trabalho busca identificar se existem diferenças entre os 

parâmetros das empresas que compõem o índice de governança corporativa – IGC 

da BM&F Bovespa, e as empresas que não fazem parte deste índice. 

Inicialmente, ao estimar um modelo organizado em um painel, deve se 

verificar se as diferenças entre os indivíduos da amostra são estatisticamente 

significativas. Na ausência de tais diferenças, o modelo estimado, conhecido como 

Pooled, deve ser obtido utilizando o MQO, onde todos os indivíduos da amostra são 

considerados como se fossem um só (GUJARATI, 2006). A determinação da 
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existência ou não de tais diferenças será feita por meio da aplicação do teste de Chow 

para comparação de modelos restritos e irrestritos (GUJARATI, 2006).  

Caso tais diferenças sejam significativas, sua estimação por MQO 

produzirá estimadores viesados e inconsistentes. Para estes casos o modelo pode ser 

especificado como de efeitos fixos ou aleatórios.  

O modelo de efeitos fixos pressupõe que mesmo havendo diferenças entre 

os indivíduos, cada indivíduo da amostra possui seu próprio intercepto (GUJARATI, 

2006). A estimação deste modelo pode ser feita de três formas diferentes. A primeira 

delas considera que os coeficientes angulares são constantes, e os interceptos, 

variáveis entre os indivíduos. A segunda considera coeficientes angulares fixos e 

variações dos interceptos entre os indivíduos e ao longo do tempo. E na terceira, todos 

os coeficientes variam entre os indivíduos simultaneamente, mas são fixos no tempo. 

Embora diferentes entre si, o método de estimação para as três formas consiste em 

incluir dummies que captem as heterogeneidades dos indivíduos da amostra 

(GUJARATI, 2006).  

Já no modelo de efeitos aleatórios ou modelo de componentes de erro, ao 

invés de incluir dummies para captar as diferenças entre os indivíduos, o intercepto 

do modelo é transformado para incorporar o componente de erro aleatório. Desta 

forma, este intercepto representa uma média dos interceptos de todos os indivíduos 

da amostra, e o termo de erro, um desvio aleatório de cada indivíduo em relação a 

esta média (BALTAGI, 2005).  

Para determinar qual dos modelos descritos acima se ajusta melhor aos 

dados, deve-se observar uma série de questões. Conforme destacado por Johnston 

e DiNardo (apud GUJARATI, 2006, p. 651), não existe uma regra simples para a 

escolha entre efeitos fixos e aleatórios. Deve-se considerar então, a forma como a 

amostra foi construída, a relação entre os regressores e o tamanho da amostra tanto 

em sua dimensão temporal quanto dos indivíduos. Além disto, é necessário 

determinar se há correlação entre os termos de erro e os regressores. Na presença 

de correlação, a estimação deve ser feita considerando-se os efeitos fixos, uma vez 

que o modelo de efeitos aleatórios produzirá estimativas inconsistentes (GUJARATI, 

2006).  

Entretanto, o teste formal desenvolvido em 1978 por Hausman (apud 

GUJARATI, 2006, p. 651) baseado no cálculo da diferença dos estimadores entre os 
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modelos de efeitos fixos e de efeitos aleatórios, pode ser usado para indicar qual 

destas especificações é mais apropriada aos dados. A hipótese nula do teste indica 

que as diferenças entre os regressores não são significativas. Assim, ao não rejeitar 

a hipótese nula, pode-se concluir que o modelo mais apropriado deva considerar os 

efeitos aleatórios ao longo do tempo.  

Devido às especificidades que a organização dos dados em painel introduz 

no modelo, a estimação por meio do MQO produz estimadores não eficientes, ou seja, 

que não tem a menor variância. Por isto, o método utilizado deve ser o dos Mínimos 

Quadrados Generalizados (MQG), que segundo Baltagi (2005) são eficientes e 

consistentes assintoticamente.  

A amostra organizada em painel pode apresentar ainda problemas de 

heterocedasticidade e autocorrelação dos erros. Para verificar sua existência, serão 

aplicados os testes de Breusch-Pagan para heterocedasticidade em grupo e de 

Wooldridge para avaliação de autocorrelação de primeira ordem, conforme discutido 

em Greene (2008). Caso seja identificada a presença dos problemas descritos 

anteriormente, sua correção será feita utilizando os procedimentos desenvolvidos por 

Driscoll,Kraay (1998). 

ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 

 
A partir dos dados coletados no terminal Bloomberg, conforme modelo 

definido na metodologia, foi possível aplicar os testes apresentados. A tabela 1, a 

seguir, demostra os resultados dos testes realizados. Assim, o resultado do teste de 

Hausman confirmou que existem diferenças entre as empresas da amostra, por isso, 

o modelo estimado considerou a existência de efeitos aleatórios.  

Já o teste de Breusch-Pagan indicou a existência de heterocedasticidade 

no modelo. Nesse caso, conforme definido em Gujarati (2006) os estimadores 

encontrados não são eficientes, ou seja, não apresentam a menor variância, o que 

pode resultar em intervalos de confiança maiores que os desejados. Para a correção, 

como em Correia e Amaral (2012), aplicou-se o método de correção indicado por 

Driscoll-Kraay (1998). 
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Tabela 1 – Resultado teste Hausman e Breusch-Pagan 

  Estatística do teste p-valor 

Teste Hausman 7,617 0,573 

Breusch-Pagan 1153,804 0,000 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Efetuada a correção, estimou-se o modelo de dados em painel, como 

definido na metodologia, considerando o volume comercializado como a variável 

dependente. Os resultados encontrados foram apresentados na tabela 2.  

Assim, analisando primeiramente a significância estatística e os sinais 

encontrados, é possível concluir que os resultados estão de acordo com a teoria e a 

hipótese apresentada de que a aplicação dos conceitos de governança corporativa 

influencia positivamente no volume de ações comercializado no mercado.  

O sinal positivo e a significância estatística a 1% das variáveis N1, N2 e NM 

demonstram que para o grupo de empresas listadas na BM&F Bovespa, fazer parte 

de algum dos níveis de governança corporativa analisados (“Nível 1”, “Nível 2” e “Novo 

Mercado”) resulta em maiores volume de comercialização de ações.  

Dessa forma, pelos resultados do modelo, as empresas listadas no “Nível 

1”, tem suas ações negociadas em média 6,6% mais do que as ações de empresas 

do mercado comum da bolsa. Para as empresas listadas no “Nível 2”, essa diferença 

é de 3,06%, representada pelo coeficiente da variável N2 do modelo.  

Finalmente, analisando a variável NM, que representa as empresas listadas 

no “Novo Mercado”, o volume de ações comercializado 4,91% maior do que o volume 

de ações para o mercado comum de ações, o que confirma a hipótese de que aplicar 

as boas práticas de governança corporativa contribui para o acesso ao mercado de 

capitais.  

Além de determinar se existem diferenças estatísticas significativas no 

volume de comercialização de ações entre empresas listadas no “Nível 1”, “Nível 2” e 

“Novo Mercado”, o modelo proposto permite ainda avaliar em que medidas alguns 

indicadores financeiros da empresa explicam seu volume de comercialização. 
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Tabela 2 – Resultados da regressão 

Variável  Coeficiente  erro padrão        p-valor 

Constante 8,133 0,169 0,000*** 

Preço -0,077 0,044         0,083* 

N1 6,622 0,227 0,000*** 

N2 3,106 0,253 0,000*** 

NM 4,794 0,132 0,000*** 

ROE 0,016 0,002 0,000*** 

ML 0,000 0,000 0,707 

LPA -0,001 0,001 0,399 

LI -0,221 0,029 0,000*** 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nesse sentido, analisando a variável ROE, que representa o retorno sobre 

o patrimônio líquido da empresa, observa-se que uma variação de 1% no ROE da 

empresa resulta em uma variação positiva de 0,01% no volume de ações negociados.  

Para o indicador de liquidez, o sinal encontrado indica uma relação negativa 

entre liquidez imediata e volume de comercialização de ações, resultado é consistente 

com o encontrado por Correia e Amaral (2012), que destacaram que a alavancagem 

financeira da estrutura de capital leva a um aumento da liquidez das ações, o que 

diminui a probabilidade de negociação. Dessa forma, os resultados indicam que o 

crescimento de 1% na liquidez imediata da empresa leva a uma redução de 0,22% no 

volume de comercialização das ações.  

As variáveis margem líquida (ML) e lucro por ação (LPA) não foram 

estatisticamente significativas na determinação da comercialização das ações.  

Finalmente, a variável de preço (P) apresentou uma relação negativa e a 

10% de significância, indicando que um aumento de 1% no preço da ação resulta em 

uma queda de 0,07% no seu volume comercializado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho teve como objetivo avançar na discussão da governança 

corporativa e sua importância para o acesso das empresas ao mercado de capitais. 

Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para apresentar os conceitos de 
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governança corporativa, sua evolução histórica e a importância da BM&F Bovespa na 

disseminação de suas práticas.  

Como método estatístico, optou-se pela utilização de um modelo 

econométrico que estimasse se existem diferenças estatísticas significativas no 

volume de comercialização de ações entre empresas listadas nos grupos de 

governança corporativa diferenciada para as demais empresas da bolsa de valores 

de São Paulo no período de Janeiro a Dezembro de 2016.  

Os resultados demonstraram que existem diferenças estatísticas 

significativas nos volumes de ações comercializados entre as empresas listadas nos 

grupos de governança corporativa diferenciada (“Nível 1”, “Nível 2” e “Novo Mercado”) 

e as demais empresas. Isso permite concluir que a adoção das boas práticas de 

governança corporativa possibilita maior acesso ao mercado de capitais, configurando 

importante fonte de financiamento para as empresas.  

Como trabalhos futuros, propõe-se a realização da análise utilizando dados 

diários, e não de médias mensais, o que aumenta significativamente a amostra e 

permite captar as flutuações diárias, característica marcante do mercado de capitais. 
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar as questões mais relevantes a 
respeito dos pressupostos ou requisitos de admissibilidade específicos do recurso especial 
(pré-questionamento) e do recurso extraordinário (pré-questionamento e repercussão geral), 
sobretudo após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), 
assim como a aplicabilidade das regras previstas no Código de Processo Civil ao recurso 
especial e ao recurso extraordinário interpostos na via processual penal. Para tanto, serão 
analisadas algumas posições doutrinárias e, especialmente, a jurisprudência, como regra, do 
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, responsáveis, respectivamente, 
pelo julgamento do recuso especial e do recurso extraordinário. 
Palavras-chave: Pré-questionamento. Repercussão Geral. Código de Processo Civil. Art. 3º 
do Código de Processo Penal. 

 
Abstract: The present study aims to analyze the most relevant questions regarding the 
assumptions or requirements of specific admissibility of the special resource (pre-questioning) 
and of the extraordinary resource (pre-questioning and general repercussion), Above all after 
the entry into force of the current Code of Civil procedure (Law No. 13.105/2015), as well as 
the applicability of the rules laid down in the Code of Civil procedure to the special appeal and 
the extraordinary appeal brought in the criminal procedural way. To this end, some doctrinary 
positions will be analysed and, in particular, the jurisprudence, as a rule, of the Superior Court 
of Justice and the Supreme Court, responsible, respectively, for the judgment of the special 
refusal and the appeal Extraordinary. 
Keywords: Pre-questioning. General repercussion. Code of Civil procedure. Art. 3 of the 
Code of Criminal Procedure. 
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INTRODUÇÃO 

 
A repercussão geral e o pré-questionamento, este como requisito ou 

pressuposto de admissibilidade do recurso especial, e ambos (repercussão geral e 

pré-questionamento) como pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário 

podem ser classificados como pressupostos recursais específicos dos recursos 

manejados na via recursal extraordinária.  

Não há maiores dificuldades na interposição de recursos na via ordinária, 

ou seja, no âmbito dos tribunais de justiças e dos tribunais regionais federais, 

bastando a presença dos pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade, 

regularidade procedimental/pagamentos das custas ou preparo (apenas nos recursos 

cíveis, pois no processo penal, à exceção da ação penal privada, as custas somente 

são pagas ao final do processo, na hipótese de condenação/artigos 804/806 do CPP) 

e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse)).  

Essa facilidade no manejo de recursos na via ordinária (na esfera cível, 

principalmente, por meio dos recursos apelação e de agravo de instrumento, e, na 

esfera penal, pelo recurso de apelação e pelo recurso em sentido estrito) decorre do 

princípio do duplo grau de jurisdição e, consequentemente, da possibilidade de 

reanálise do conteúdo fático-probatório de uma decisão, de modo que o julgador, na 

primeira instância, pode interpretar a prova testemunhal ou outro meio de prova de 

uma forma e, na segunda instância, o tribunal, de justiça ou regional federal, fazer a 

interpretação de forma totalmente diversa.  

Por sua vez, na via recursal extraordinária, cujas espécies de recurso são 

o especial e o extraordinário, para que o mérito do recurso seja analisado, não basta 

a presença dos pressupostos recursais genéricos, mas também que estejam 

presentes a repercussão geral e/ou pré-questionamento, não sendo possível ainda a 

análise de conteúdo fático-probatória, dificultando, portanto, a interposição desses 

recursos.  

Essa restrição ao acesso ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior 

Tribunal de Justiça se deve também ao fato de que esses dois tribunais têm 

competência sobre todo território nacional, de forma que, caso não houvesse uma 

racionalização ou dificuldade na admissibilidade desses recursos, estaria inviabilizada 

a via extraordinária recursal.  
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Ocorre que, muitas vezes, os recursos da via recursal extraordinária 

(especial e extraordinário) poderiam preencher os requisitos da repercussão geral e 

do pré-questionamento, mas, em razão da dificuldade de se integrar esses requisitos 

de forma adequada, respeitando todas as exigências da legislação, da jurisprudência 

e das súmulas, acabam por serem barrados no exame de admissibilidade recursal 

criterioso e implacável dos tribunais de segunda instância.  

Feitas as considerações iniciais, o estudo dos institutos da repercussão 

geral e do pré-questionamento é imprescindível, especialmente em razão do recente 

Código de Processo Civil, que regulamentou de forma ampla a repercussão geral, 

sendo essas regras aplicáveis também ao processo penal (art. 3º do CPP).  

Deve ser ressaltado, por fim, que o atual Código de Processo Civil, 

lamentavelmente, não tratou amplamente do pré-questionamento, deixando o instituto 

dependente de súmulas do STJ e do STF, algumas delas, confusas, com necessidade 

de interpretação muito além da literal, e outras, incompatíveis com o ordenamento 

processual civil, merecendo serem flexibilizadas ou mesmo canceladas.  

 
CONCEITO 

 
Repercussão geral e pré-questionamento são pressupostos ou requisitos 

recursais específicos para os recursos extraordinários (gênero), cujas espécies são o 

recurso extraordinário (endereçado ao Supremo Tribunal Federal – necessita da 

repercussão geral e do pré-questionamento) e o recurso especial (dirigido ao Superior 

Tribunal de Justiça -  carecendo apenas do pré-questionamento).  

Vale lembrar que o recurso precisa ser admitido – o que ocorre quando 

estiverem presentes todos os pressupostos recursais (genéricos e específicos) – para 

que o seu mérito seja apreciado e receba ou não provimento. No julgamento do ARE 

748371 / Tema 660, o ministro do STF, Gilmar Mendes, também tratou a repercussão 

geral como requisito de admissibilidade recursal e como uma sistemática de 

racionalização do julgamento de recurso extraordinário, podendo o mesmo raciocínio 

ser aplicado ao pré-questionamento, uma vez que são institutos semelhantes no seu 

núcleo ou essência, vejamos:  

 
É a repercussão geral sistemática de racionalização do julgamento de 
recursos extraordinários, por intermédio da seleção de processos paradigmas 
de controvérsias, possibilitando ao STF fixar diretriz sobre os temas 
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controvertidos, para que o entendimento seja replicado nos processos 
repetitivos, pelos tribunais de origem. (Min. Gilmar Mendes 
/ARE 748371/Tema 660) Observados os demais requisitos de 
admissibilidade do presente recurso, submeto a matéria à análise de 
repercussão geral, tendo em vista que a discussão possui relevância do ponto 
de vista jurídico e ultrapassa os interesses subjetivos das partes, já que a 
orientação firmada por esta Corte balizará a fixação da pena em todos os 
casos de condenação por tráfico de drogas em que se levam em 
consideração a quantidade e a natureza da droga apreendida. (grifos do 
autor) 

 
No mesmo sentido, estudo publicado pelo Ministério Público do Estado de 

São Paulo, tratou o pré-questionamento como pressuposto de admissibilidade 

recursal: 

 
O presente estudo objetiva abordar questões fundamentais em relação aos 
pressupostos de admissibilidade do recurso especial, com foco no requisito 
do pré-questionamento e frente ao novo Código de Processo Civil. [...] Para 
que o recurso especial possa ser conhecido – no que não difere dos demais 
recursos – encontra-se submetido aos pressupostos recursais genéricos, 
previstos na legislação processual brasileira, e aos específicos, previstos na 
Constituição Federal. Os primeiros, voltados a robustecer o plano da validade 
recursal, tais como cabimento (no sentido de adequação), legitimidade, 
interesse em recorrer, tempestividade, preparo, regularidade formal e 
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. [...] 
Compondo o segundo grupo, os aspectos específicos para que a parte tenha 
direito a interpor tal recurso constam do Diploma Constitucional, art. 105, III, 
onde se exige causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 
Territórios, especificando, ainda, os limites destas causas decididas no 
âmbito do direito federal. (MACEDO e SCALZILLI, 2017, grifos do autor) 

  
No tocante especificamente ao pré-questionamento, pode-se dizer que 

decorre do efeito devolutivo e do princípio dispositivo, uma vez que a Constituição 

Federal (art. 105, III) exige apenas e tão-somente que a causa tenha sido decidida em 

única ou última instância, não havendo previsão expressa do pré-questionamento, que 

passou a ser tratado com requisito de admissibilidade do recurso especial e do recurso 

extraordinário em decorrência de construção jurisprudencial, que acabou por acarretar 

a edição de súmulas no STF e no STJ.  

De fato, o pré-questionamento decorre do efeito devolutivo (aquele que 

transfere para a instância superior a matéria julgada) e do princípio dispositivo (que 

não permite, como regra geral, ao juiz formular ou alterar, de ofício, o pedido da parte 

ou o polo passivo da demanda, para a inclusão de réu contra o qual não foi formulado 

pretensão).  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4402220
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No tocante à matéria de ordem pública, vale dizer que existe a possibilidade 

pronunciamento judicial de ofício com possibilidade de julgamento extra ou ultra petita 

(exceção ao princípio dispositivo), conforme explicado no acórdão de relatoria do 

ministro do então STJ Luiz Fux:  

 
[...] 2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença 
(CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver 
de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que 
ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra 
da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra 
ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas 
matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: 
a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1º e 51); cláusulas 
gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função 
social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função 
social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); 
simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: 
condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 
3º; 301, X;30, § 4º); incompetência absoluta (CPC 113, § 2º); impedimento do 
juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 
4º); pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de 
correção monetária (L 6899/81; TRF-4ª 53); juízo de admissibilidade dos 
recursos (CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 
Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 
(JÚNIOR E NERY, 2007, p. 669) 

 
Dessa forma, o pré-questionamento (não importa de onde decorra: efeito 

devolutivo e do princípio dispositivo) e também a repercussão geral são institutos 

autônomos, melhores classificados como pressupostos ou requisitos processuais 

específicos, cuja a ausência implica na não análise do mérito da matéria devolvida ou 

transferida ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal.  

 
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

  
O direito de recorrer é consequência do princípio do duplo grau de 

jurisdição, que, apesar de não possuir previsão expressa na Constituição Federal, 

decorre do princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF): “aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.  

Decorre, ainda, o princípio do duplo grau de jurisdição, da própria 

sistemática da Constituição Federal, que, ao estruturar o Poder Judiciário (artigos 92 

ao 126 da CF), acabou por trazer a previsão de diversos recursos, em especial, no 

art.  98, I (julgamento de recursos por turmas recursal), art. 101, II e III (competência 
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recursal do STF), art. 105, II e III (competência recursal do STJ), art. 108, II e 109, § 

4º (competência TRF) etc.  

No âmbito do processo penal, o duplo grau de jurisdição possui previsão 

expressa no nosso ordenamento jurídico no art. 8 (Garantias Judiciais), item 02, 

alínea” h” da Convenção Americana Sobre Direito Humanos (assinada na Conferência 

Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 

de novembro de 1969) e promulgado/recepcionado pela República Federativa do 

Brasil por meio do Decreto nº 678/1992, com início de vigência interna em 25 de 

setembro de 1992.  

Cumpre destacar ainda que, como todo direito não é absoluto, há casos em 

que não se permite recorrer, como, no âmbito do processo penal, na hipótese de 

competência especial decorrente do foro por prerrogativa de função, conforme 

mencionado pelo ministro Luiz Fux: 

 
[...] em virtude de competência especial por prerrogativa de foro, decorrer de 
decisão única exarada pelo órgão colegiado competente, uma vez que o 
duplo grau de jurisdição, inobstante sua previsão como princípio na 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto n.º 678/92, art. 8°, 
§ 2°, "h"), não se aplica aos casos de jurisdição superior originária. 

 

No mesmo sentido, mas em julgado diverso, afirma o ministro Fux: 

 
A execução provisória é juridicamente possível quando a condenação, em 
virtude de competência especial por prerrogativa de foro, decorrer de decisão 
única exarada pelo órgão colegiado competente, uma vez que o duplo grau 
de jurisdição, inobstante sua previsão como princípio na Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Decreto n.º 678/92, art. 8°, § 2°, "h"), não 
se aplica aos casos de jurisdição superior originária. 3. In casu, o recorrente, 
juiz de direito, foi condenado, em única instância, pelo Tribunal de Justiça 
local em virtude da prática de diversos crimes de concussão (cento e setenta 
vezes), condutas tipificadas no artigo 316 do Código Penal, à pena de 8 (oito) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como 
ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. 

 

Na esfera do processo civil, também existe limitação ao duplo grau de 

jurisdição na hipótese de remessa necessária (art. 496, § 3º e 4º, do CPC), que, 

apesar de não ter a natureza de recurso, com este se assemelha no exercício do duplo 

grau de jurisdição, todavia, não há impedimento no sentido de que os entes da 

administração pública direta e indireta relacionados no art. 496, inciso I, do CPC, 

voluntariamente, possam interpor recurso (art. 496, § 1º do CPC).  
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Assim, não há remessa necessária nas seguintes hipóteses do art. 486, § 

3º, do CPC: 

   
Art. 486 [...] §3° Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação 
ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior 
a:  
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e 
fundações de direito público;  
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as 
respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que 
constituam capitais dos Estados;  
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e 
respectivas autarquias e fundações de direito público. (BRASIL, Código Civil, 
2015) 

  
Da mesma forma, não há remessa necessária nas hipóteses descritas no 

art. 486, § 4º do CPC: “Também não se aplica o disposto neste artigo quando a 

sentença estiver fundada em: I - súmula de tribunal superior; II - acórdão proferido 

pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento 

de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de 

demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - entendimento coincidente 

com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, 

consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.”  

De acordo ministra Nancy Andrighi do STJ, “o fundamento da remessa ou 

remessa necessário consiste em uma precaução com litígios que envolvam bens 

jurídicos relevantes, de forma a impor o duplo grau de jurisdição independentemente 

da vontade das partes.”, não restando dúvida a respeito do exercício duplo grau de 

jurisdição na hipótese de remessa necessária.  

Como regra geral, existe o direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, a 

possibilidade de revisão de decisão judicial, ao menos uma vez, dentro da ampla via 

recursal ordinária – à exceção justificada dos detentores de foro por prerrogativa de 

função, pois já têm a prerrogativa, em razão do cargo, de serem julgados, 

originariamente, por um órgão colegiado. Entretanto, o duplo grau de jurisdição não 

abrange a via recursal extraordinária (Recurso Especial e Recurso Extraordinário). 

Não olvidar que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 

Federal possuem competência recursal ordinário para alguns recursos (art. 102, II, da 

CF (recurso ordinário ao STF) e art. 105, II, (recurso ordinário ao STJ)), todavia, os 
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principais recursos julgados pelos citados tribunais são o recurso especial e o recurso 

extraordinário, por excelência, recursos da via recursal extraordinária. 

 Pela necessidade de racionalizar os recursos na via extraordinária, em 

razão da existência de apenas 33 ministros no Superior Tribunal de Justiça e 11 

ministros no Supremo Tribunal Federal, não se discute em recurso especial e em 

recurso extraordinário matéria fático-probatória (Súmulas 07 do STJ e 279 do STF). 

 Ademais, é conveniente a necessidade da presença de pressupostos 

recursais específicos no caso de recurso especial (pré-questionamento) e na hipótese 

de recurso extraordinário (pré-questionamento e repercussão geral), desde que o 

exame de admissibilidade seja realizado de forma coerente e justa pelo tribunal ou 

turma recursal que tenha proferido a decisão recorrida e também pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.  

 

 PRÉ-QUESTIONAMENTO 

 

O pré-questionamento é pressuposto ou requisito de admissibilidade do 

recurso especial e do recurso extraordinário. Há quem classifique o pré-

questionamento como pressuposto recursal constitucional de admissibilidade, 

conforme decisão da presidência do TJDFT: “O recurso é tempestivo, as partes são 

legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos 

constitucionais de admissibilidade.” 

No mesmo sentido, é a posição do ministro Marco Aurélio Bellizze do STJ 

1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão 
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao 
conhecimento do recurso especial. Incidem, por analogia, o enunciado n. 282 
do STF bem como a Súmula 211 do STJ. 
 

 Deveras, a previsão contida no art. 105, III, da Constituição Federal no 

sentido da competência do STJ para “julgar, em recurso especial, as causas 

decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 

tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios [...]” não prevê, nem mesmo de 

forma indireta, o instituto do pré-questionamento, mas apenas a origem da decisão 

recorrida, que deve ser oriunda de tribunais de justiças ou tribunais regionais federais.  

Além de decorrer do efeito devolutivo e do princípio dispositivo, resulta o 

pré-questionamento da impossibilidade de supressão de instância e de competência, 
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além da necessidade de mecanismo de racionalização do julgamento de recurso na 

via recursal extraordinário, em parte, já noticiado anteriormente.  

A esse respeito, já decidiu o STJ, sob a relatoria do ministro Ribeiro Dantas: 

Ademais, o pré-questionamento das teses jurídicas constitui requisito de 
admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem 
pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação 
da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 

 

Ressalta-se que não há previsão expressa do pré-questionamento na 

Constituição Federal ou em normas infraconstitucionais, com exceção da respeitáveis, 

contudo, insuficientes previsões do art. 941, § 3º e art. 1025, ambos do CPC. “O voto 

vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão 

para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento” e “Consideram-se 

incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-

questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou 

rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou 

obscuridade.”  

No caso, houve a perda de uma oportunidade de se regulamentar de forma 

mais aprofundada o pré-questionamento pelo Código de Processo Civil, 

lamentavelmente, sendo destinado ao relevante instituto apenas duas referências no 

tão esperada lei processual (pré-questionamento com base no voto vencido e a 

possibilidade do pré-questionamento ficto), mantendo-o regulamentado, direta ou 

indiretamente, por diversas súmulas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 

Tribunal Federal. 

Diretamente relacionadas ao pré-questionamento, estão as súmulas 211 

do STJ, que assim dispõe: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a 

despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a 

quo.” 

Nesse contexto, o conteúdo da súmula 211 do STJ é no sentido de que, 

mesmo com a oposição de embargos de declaração destinado a fazer com que o 

tribunal de justiça ou regional federal se manifeste sobre determinada matéria 

(violação de lei federal, por exemplo), caso seja mantida a ausência de manifestação 

pelo órgão julgador, não haveria o pré-questionamento e o recurso especial não seria 

admitido. 
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Não faz sentido o teor da súmula 211 do STJ, que exige expresso pré-

questionamento, ou seja, mesmo com a oposição de embargos de declaração 

destinado a fazer com que o tribunal de justiça ou regional federal se manifeste sobre 

determinada matéria (violação de lei federal, por exemplo), mantida a ausência de 

manifestação pelo órgão julgador, não haveria o pré-questionamento e o recurso 

especial não seria admitido. 

Da análise da referida súmula 211 do STJ, parece ter sido superada pela 

previsão do art. 1.025 do CPC: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos 

que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento”, que passou a permitir 

o pré-questionamento ficto, assim, acreditamos que a citada súmula deverá ser 

cancelada pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Com relação ao cancelamento de súmulas, vale ressaltar o entendimento 

relatado pelo então ministro Eros Grau do STF: os enunciados de Súmula são apenas 

expressões sintetizadas de orientações reiteradamente assentadas pela Corte, cuja 

revisão deve ocorrer de forma paulatina, assim como se formam os entendimentos 

jurisprudenciais que resultam na edição dos verbetes.” 

Ainda a respeito do tema, em recente decisão do ministro OG Fernandes 

do STJ, relatou da seguinte forma:  

1. Buscando a consolidação das técnicas processuais estabelecidas pelo 
Código de Processo Civil de 2015, voltadas, essencialmente, à celeridade, à 
economia e à efetividade processuais, e revendo a abrangência da orientação 
fixada pelo enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a 
Segunda Turma passa a admitir o prequestionamento ficto, uma vez 
observadas as condições que emergem do disposto no art. 1.025 do referido 
diploma legal, sobretudo em relação à natureza da matéria e à competência 
desta Corte Superior. 2. Na espécie, o recorrente questionou elementos 
jurídicos relevantes (e-STJ, fls. 762-788), que não foram apreciados de forma 
explicitamente fundamentada pela instância ordinária. Incluem-se no aresto 
os elementos tidos como omissos. 

 
Por sua vez, dispõem as súmulas do STF  282: “É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal 

suscitada” e 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos 

embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o 

requisito do prequestionamento.” 

As duas súmulas, apesar de editadas pelo Supremo Tribunal Federal, são 

utilizadas, por analogia, pelo Superior Tribunal de Justiça, merecendo uma 
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interpretação que leve em conta a criação do STJ em 1988, posto que, antes disso, o 

STF era o responsável também pela análise de violação de norma federal. 

Na aplicação da súmula 282 pelo STJ, no lugar de recurso extraordinário, 

deve ser ler recurso especial, como também, pela nossa sistemática adotada pelo art. 

1.025 do CPC (pré-questionamento ficto), mesmo que a matéria não tenha sido 

ventilada no acórdão recorrido, mas tenha havido a oposição de embargos 

declaratórios acerca de matéria que constou do pedido da apelação, por exemplo, o 

pré-questionamento estará presente, já que o teor da súmula 211 do STJ, como já 

ressaltado, tornou-se incompatível com o conteúdo do art. 1025 do CPC.  

Na aplicação da súmula 282 pelo próprio STF, deve-se ler ser inadmissível 

o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada 

no acórdão recorrido, com a ressalva do art. 1.025 do CPC. 

Sobre o assunto, vale citar a decisão do ministro Ricardo Lawandowski do 

STF.  

Assim, como tem consignado este Tribunal por meio da Súmula 282, é 
inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada 
não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ao contrário do que sustenta a 
parte agravante, a oposição dos embargos de declaração com a finalidade 
de provocar tal debate, é inservível para se reconhecer a matéria como causa 
decidida, viabilizadora da abertura da instância extraordinária. 
 

No tocante à súmula 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, 

quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”. Se utilizada 

pelo STJ, deve ser lido recurso especial no lugar de recurso extraordinário. No mais, 

se não ventilada a matéria na decisão recorrida, mas opostos embargos de 

declaração, o pré-questionamento ficto (hoje admitido) estará presente.  

As súmulas 07 do STJ e 279 do STF estão relacionadas a não possibilidade 

de reanálise pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, no 

âmbito do recurso especial e extraordinário, de matéria fático-probatória - juízo sobre 

prova testemunhal, documentos entre outros meios de prova.  

Ademais, assim como ocorreu com a súmula 211 – que se tornou 

incompatível com o disposto no art. 1.025 do CPC, a súmula 320: “A questão federal 

somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento.”, 

também não foi recepcionada pelo art. 941, § 3º do CPC, que prevê exatamente o 

oposto: “O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte 

integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento”. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=282.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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Existem outras inúmeras súmulas relacionadas ao pré-questionamento, ao 

recurso especial e ao recurso extraordinário, muitas já incompatíveis com o 

ordenamento jurídico, sendo a base para o instituto as súmulas 282 e 356 do Supremo 

Tribunal Federal, com a ressalva do art. 1025 do CPC (Pré-questionamento ficto). 

Não olvidar que a OAB Nacional requereu ao STJ o cancelamento de 

Súmulas sobre tempestividade recursal, admissibilidade e prequestionamento em 

razão de mudanças trazidas pelo Novo Código de Processo Civil. A Ordem explica no 

documento que as Súmulas 216, 418, 187 e 320 devem ser canceladas, pois vão 

contra o especificado no Novo CPC (Lei 13.015/15).  

Frise-se que, com a vigência do atual CPC, o STJ cancelou a súmula 418 

- “É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos 

embargos de declaração, sem posterior ratificação” - e ainda aprovou a nova súmula 

579 – “Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do 

julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior.”. e 

outras súmulas deverão ser canceladas ou flexibilizadas. 

O pré-questionamento, bem utilizado, pode servir para coibir a subida ao 

STJ e ao STF de recursos desprovidos de fundamento, destinados apenas a discutir 

matéria fático-probatória. Por outro lado, não pode haver exageros pelos órgãos que 

cuidam da admissibilidade recursal, de modo a causar prejuízo de análise do mérito 

de recurso cuja matéria foi devidamente pré-questionada.  

Os exageros cometidos pelos recorrentes na propositura de recursos 

indevidos e por um juízo de admissibilidade intransigente, que pretende impedir, a 

qualquer custo, a subida de recursos para a via extraordinária, são um prejuízo ao 

acesso à Justiça.    

 

REPERCUSSÃO GERAL 

  

A repercussão geral é um pressuposto recursal de admissibilidade com 

previsão no art. 102, § 3º da Constituição Federal, que assim dispõe: “No recurso 

extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões 

constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine 

a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços 

de seus membros.” 
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Diferente do pré-questionamento, a repercussão geral é um pressuposto 

ou requisito recursal constitucional, pois possui previsão expressa na Constituição 

Federal (art. 102, § 3º), cabendo a sua regulamentação ao art. 1035, caput e §§ 1º a 

11, e art. 1.036, do Código de Processo Civil, como também pelo Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal (art. 13, 21, 38, 57, 59, 60, 67, 78, 322-A, 324, 328, 328-

A, 340 e 341).  

De acordo com o STF, 

As características do instituto demandam comunicação mais direta entre os 
órgãos do Poder Judiciário, principalmente no compartilhamento de 
informações sobre os temas em julgamento e feitos sobrestados e na 
sistematização das decisões e das ações necessárias à plena efetividade e 
à uniformização de procedimentos. 

 

Consiste o instituto da repercussão geral na necessidade de a matéria 

constitucional debatida no recurso extraordinário ultrapasse o interesse dos partes 

envolvidas, devendo ainda a questão a ser analisada ser relevante do ponto de vista 

econômico, político, social ou jurídico (art. 1.035, § 1º, CPC). 

No que se refere à relevância da questão a ser analisada, segundo o 

ministro Alexandre de Moraes,  

3. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando 
essenciais e relevantes às questões constitucionais a serem analisadas, 
sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de 
recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que 
demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de 
acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas 
no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e 
particulares. 

 
Ademais, complementa Alexandre de Moraes:  

4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a 
preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista 
econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional 
debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme 
exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, 
do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas 
de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de 
ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, 
social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes 
envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa 
debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 

 

Feitas essas considerações acerca da natureza jurídica, conceito, previsão 

legal e relevância das matérias discutidas, vale dizer que é irrecorrível a decisão que 
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não conhece o recurso extraordinário pela ausência de repercussão geral (art. 1.035, 

caput, CPC). 

Cabe ao recorrente demonstrar a ocorrência de repercussão geral para 

apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.035, § 2º, CPC), ou seja, 

que a matéria constitucional discutida está além dos interesses das partes e que existe 

relevância social, jurídica, política ou econômica (art. 1.035, § 1º, CPC). 

No entanto, sempre haverá repercussão geral quando o acórdão 

recorrido/impugnado seja contrário à súmula ou jurisprudência dominante do Supremo 

Tribunal Federal ou tenha reconhecida a inconstitucionalidade de tratado ou de lei 

federal, na hipótese do art. 97 da Constituição Federal (art. 1.035, § 3º, I e III, CPC).  

No momento da análise da repercussão geral, desde que admitido pelo 

relator, poderá haver a manifestação de terceiros estranhos ao recurso extraordinário, 

subscrita por procurador habilitado, na forma prevista no Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal (art. 1.035, § 4º, CPC). 

Poderá haver, desde que seja admitida pelo relator, no momento da análise 

da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, 

nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (art. 1035, § 4º). A 

previsão está em sintonia com o fato de que, para a presença de repercussão geral, 

necessário que o interesse extrapole as partes do recurso extraordinário. 

Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal 

determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional 

(art. 1035, § 5º, CPC). 

Na hipóteses anterior (suspensão do processamento de recursos 

extraordinários), o interessado pode pleitear ao presidente ou ao vice-presidente do 

tribunal de origem (tribunal de justiça ou tribunal regional federal), que exclua da 

decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido 

interposto intempestivamente (art. 1035, § 6º, CPC). 

Sendo indeferido requerimento de exclusão da decisão de sobrestamento 

e inadmissão de recurso extraordinário intempestivo (art. 1035, § 6º, CPC) ou que 

aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de 

recursos repetitivos caberá agravo interno. (art.  1035, § 7º, CPC).                        
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 Havendo a negativa a respeito da ocorrência de repercussão geral, o 

presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos 

extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica. (art. 1035, 

§ 8º, CPC). 

Reconhecida a repercussão geral, o recurso deverá ser julgado no prazo 

de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, com exceção dos que 

envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. (art. 1035, 9º, CPC), sendo a que 

a súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada 

no diário oficial e valerá como acórdão. (art.1.035, § 11, CPC). 

Havendo multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com 

fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento 

conforme as disposições dos artigos 1036/1041 do CPC (Do Julgamento dos 

Recursos Extraordinários e Especial Repetitivos), observado o disposto no Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. (art.1.036 

do CPC). 

Na hipótese, de acordo com o disposto no art. 1.036, § 1º, CPC: “o 

presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal 

selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão 

encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para 

fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o 

caso.” 

A escolha dos recursos feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal 

de justiça ou do tribunal regional federal não vinculará o relator no tribunal superior, 

que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. (art. 1036, § 

4º, CPC). 

Vale ainda dizer que o “relator em tribunal superior também poderá 

selecionar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento 

da questão de direito independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-

presidente do tribunal de origem.” (art.1.036, § 5º, CPC), somente podendo ser 

selecionados recursos admissíveis que contenham ampla argumentação e discussão 

a respeito da questão a ser decidida. (art.1.036, § 6º, CPC). 
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Ademais, dispõem os §§ 2º e 3º, do art. 1036, do CPC acerca da 

possibilidade de interessado questionar o sobrestamento de eventual recurso especial 

e extraordinário, em razão da afetação, que tenha sido interposto intempestivamente, 

bem como acerca da possibilidade de interposição de agravo interno, no caso de 

indeferimento. 

Em que pese a existência de súmulas relacionadas direta e/ou 

indiretamente a respeito da repercussão geral, o instituto foi devidamente regulamento 

pelo Código de Processo Civil, especialmente pelo seu art. 1035, §§ 1º a 11, e art. 

1036. A despeito de toda a dificuldade de se preencher o requisito da repercussão 

geral, o Supremo Tribunal Federal tem dado uma ampla publicidade ao assunto, de 

modo que hoje é possível se verificar matérias com repercussão geral reconhecida e 

não reconhecida, análise virtual por ministro entre outros pontos relacionados à 

repercussão geral.  

Um a última observação acerca da repercussão geral, é o fato de não se 

permitir, para o reconhecimento da repercussão geral, que a violação de norma da 

Constituição Federal seja violada apenas de forma reflexa, visto que o julgador seria 

necessário ingressar na interpretação de norma infraconstitucional, violando a 

competência constitucional que é do Superior Tribunal de Justiça.  

 

APLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

ACERCA DO PRÉ-QUESTIONAMENTO E DA REPERCUSSÃO GERAL AO 

PROCESSO PENAL 

 

Dispõe o art. 3º do Código de Processo Penal que a “lei processual penal 

admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos 

princípios gerais de direito”. Assim, admite o Código Processo Penal a aplicação 

subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal. 

Para Guilherme de Souza Nucci,  

O Código de Processo Penal admite, expressamente, que haja interpretação 
extensiva, pouco importando se para beneficiar ou prejudicar o réu, o mesmo 
valendo no tocante à analogia. Pode-se, pois, concluir que, admitido o mais 
– que é a analogia -, cabe também a aplicação da interpretação analógica, 
que é o menos. A interpretação extensiva é a ampliação do conteúdo da lei, 
efetivada pelo aplicador do direito, quando a norma disse menos do que 
deveria. Tem por fim dar-lhe sentido razoável, conforme os motivos para os 
quais foi criada. 
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A interpretação extensiva amplia o conteúdo do dispositivo legal, de modo 

a alcançar as hipóteses que, apesar de não prevista expressamente na lei, são 

alcançadas pelo conteúdo ou comando da norma. 

 Aliás, não é tarefa fácil para o legislador prever todas as hipóteses 

alcançadas pela norma, na medida em que pode o texto legal ficar sobrecarregado e, 

mesmo assim, não alcançar todas os casos em que a previsão legal deveria ser 

aplicada. 

Além disso, em razão do surgimento de novos institutos jurídicos, 

decorrente da própria evolução social e, consequentemente, legislativa, seria motivo 

relevante para a utilização da técnica da interpretação extensiva. 

A propósito, o Código de Processo Penal passou por importantes reformas 

nos últimos anos, sendo que, numa delas, por intermédio da Lei nº 12.403/2011, foram 

inseridas ao art. 319 do CPP as medidas cautelares diversas de prisão, à exceção da 

fiança já existente, todo o rol foi uma inovação e importante mecanismo alternativo à 

decretação da prisão preventiva. 

No âmbito do processo penal, o recurso em sentido estrito (art. 581 do CPP) 

é meio de impugnação semelhante ao agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), 

destinando-se, como regra geral, à impugnação de decisões interlocutórias previstas 

em rol taxativo, sendo perfeitamente aplicável ao caso a interpretação extensiva. 

De acordo com o ministro Sebastião Reis Júnior: o “ato de revogar prisão 

preventiva, previsto expressamente no inciso V, é similar ao ato de revogar medida 

cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, 

consequentemente, o manejo do recurso em sentido estrito.” 

 Ora, não seria o legislador de 1940 capaz de prever o instituto da medida 

cautelar diversa de prisão, inserido ao art. 319 do CPP apenas em 2011, ou seja, o 

que demonstra a relevância e razão de existir do intuito da interpretação extensiva.  

A título de exemplo, não comporta interpretação extensiva a hipótese que 

não estiver contemplada pelo conteúdo da norma, como é o caso de decisão que 

indeferiu a produção antecipada de provas, pois não guarda compatibilidade com o 

conteúdo normativo de nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 581 

do CPP. 
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A interpretação extensiva, diga-se de passagem, é aplicável também ao rol 

do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC)  

2. A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à 
decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de 
arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o 
juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico 
a autorizar o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes. 

 

Feitas essas observações acerca da interpretação extensiva, a 

interpretação analógica ocorre quando o legislador utiliza uma fórmula peculiar, 

exemplificando um hipótese e determinando que, em situações semelhantes, seja 

utilizado mesmo regramento.  

É o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses do art. 121, § 2º, I (“mediante 

paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe”) e III “com emprego de 

veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que 

possa resultar perigo comum”.  

Superada a análise da interpretação extensiva e da intepretação análoga, 

o que, de fato, permite a utilização subsidiária do regramento do Código de Processo 

Civil ao processo penal é a utilização da analogia (art. 3º do CPP), de forma que se 

permite aplicar as regras previstas para institutos do processo civil para casos 

semelhantes não regulamentos e não proibidos pelo processo penal. 

Nessa linha de raciocínio, o Código de Processo Penal prevê a 

possibilidade de oposição de embargos de declaração nas hipóteses de sentença (art. 

382) e acórdão (art. 619), mas não regulamentou a hipótese de embargos de 

declaração no caso de decisão interlocutória, como também não proibiu essa 

possibilidade. 

Com fundamento no art. 3º do Código de Processo Penal (analogia), é 

perfeitamente cabível a utilização das regras contidas nos artigos 1.022/1.026 do 

Código de Processo Civil, para a oposição de embargos de declaração, no processo 

penal, em razão de decisão interlocutória.  

No tocante às previsões a respeito do pré-questionamento, repercussão 

geral, recurso especial, recurso extraordinário etc., aplicam-se ao recurso especial ou 

extraordinário interposto no processo criminal, já que o Código de Processo Penal não 

possui regulamentação própria ao caso. 
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Entretanto, não são todas as normas do Código de Processo Civil que se 

aplicam ao processo penal (apenas quando ausente regulamentação e impedimento 

no CPP), de modo que não se conta o prazo em dias úteis no recurso especial e no 

recurso extraordinário criminal, em razão da previsão do art. 798, § 3º, do CPP- “Todos 

os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se 

interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. 

Da mesma forma, em razão do princípio da especialidade, não incide ao 

processo penal a disposição do art. 220 do Código de Processo Civil e da Resolução 

244/2016 do CNJ – “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias 

compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro ...” –  em razão do disposto no 

art. 798, § 3º, do CPP. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se dizer que a natureza jurídica do pré-questionamento e da 

repercussão geral é de pressuposto ou requisito recursal específico do recurso 

especial (pré-questionamento) e do recurso extraordinário (pré-questionamento e 

repercussão geral). 

O pré-questionamento não possui previsão expressa na Constituição 

Federal, estando previsto no art. 941, § 3º, e no art. 1025 do Código de Processo Civil, 

além das súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e regimentos internos de 

tribunais.  

A despeito da existência de outras inúmeras súmulas que tratam direta e 

indiretamente a respeito do pré-questionamento, boa parte deverá ser cancelada ou 

flexibilizada, em razão da incompatibilidade com o atual Código de Processo Civil. 

Já a repercussão geral, possui previsão expressa na Constituição Federal 

(art. 102, § 3º) – razão pela qual pode ser chamada de pressuposto de admissibilidade 

constitucional – bem como foi amplamente regulamentada pelo Código de Processo 

Civil (art. 1.035, §§ 1º a 11 e art. 1.036 do CPC), além do Regimento Interno do STF. 

Todas as regras previstas no Código de Processo Civil a respeito do pré-

questionamento e da repercussão geral poderão ser utilizadas por analogia (art. 3º do 
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Código de Processo Penal) ao recurso especial e ao recurso extraordinário interpostos 

na via processual penal. 

Como observação final, vale lembrar que o recurso especial e o recurso 

extraordinário, ambos com origem expressa na Constituição Federal (art. 102, III, e 

art. 105, III), deixaram de ser regulamentados pela Lei nº 8.038/90 (no ponto, 

revogada) e passaram a ter normatização no Código de Processo Civil (arts. 

1.029/1.044). 

Ainda, que as normas do Código de Processo Civil a respeito do recurso 

especial e do recurso extraordinário também são aplicáveis a esses recursos no 

âmbito do processo penal (art. 3º do CPP), exceto no que o Código de Processo Penal 

possui regulamentação própria, como, por exemplo, a contagem de prazo em dias 

corridos (art. 798 do CPP), afastando, portanto, as regras do art. 212, caput, e art. 220 

do Código de Processo Civil. 
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar o código penal e as legislações 

pertinentes ao tema. Para o melhor entendimento serão utilizados, para formação precisa do 

presente estudo, os livros mais conceituados de doutrinadores reconhecidos pelo seu ilibado 

trabalho, artigos científicos, leis, decretos, jurisprudências, Direito Internacional, e a 

Constituição Federal. De maneira sucinta esclarecer a aplicação das penas e delitos previstos 

legalmente. Pretende-se esclarecer a importância das leis penais e aplicações, além de 

demostrar que há falhas no método em aplicações legais aos criminosos. É importante 

salientar que este artigo procura provar o quão é necessária a aplicação da pena. O propósito 

específico é explorar detalhadamente os crimes contra a dignidade sexual, observar e apontar 

as evoluções históricas, problemas e apresentar com que hoje nos deparamos em nosso 

cotidiano. 

Palavras-Chave: Crimes Contra a dignidade Sexual. Estupro. Ato Libidinoso. Importunação 

Sexual. Código Penal. Legislação Pertinente. 

 

Abstract: This research has as main objective to analyze the penal code and the legislations 
pertinent to the subject. For the best understanding will be used, for the precise formation of 
the present study, the most reputable books of doctrinators recognized for their unblemished 
work, scientific articles, laws, decrees, jurisprudence, International Law, and the Federal 
Constitution. Briefly clarify the application of penalties and offenses provided for by law. It is 
intended to clarify the importance of criminal laws and applications, as well as to demonstrate 
that there are flaws in the method in criminal applications to criminals. It is important to note 
that this article seeks to prove how necessary it is to apply the sentence. The specific purpose 
is to explore in detail the crimes against sexual dignity, to observe and to point out the historical 
evolutions, problems and present with which we are today in our daily life. 
Key-Words: Crimes Against Sexual Dignity. Rape. Libidous act. Sexual Implication. Criminal 

Code. Relevant legislation. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho, discorrerá sobre a necessidade de examinar o crime 

de violência sexual em diferentes formas, posto que esta pesquisa acadêmica se 

baseia no estudo do Código Penal em seus artigos 213 a 226 e na Lei n.12.015/09. 

No tocante da Lei n.12.015/09, a liberdade sexual abrange qualquer 

indivíduo, pois a preocupação de vários legisladores é com a autonomia sexual de 

cada ser humano.  

Apesar de todas as profundas mudanças sociais já vivenciadas ao longo 

da história da humanidade, o crime de estrupo continua cravado em seu meio, um dos 

maiores problemas é a falta de compreensão, pois não existe distinção da vítima em 

relação a cor, raça, idade, religião e muito menos classe social.  

A violência sexual doméstica acaba acontecendo dentro dos lares com os 

mais variados ambientes, não existindo um padrão, mas, ocorrendo com mais 

frequência em famílias desestruturadas, ou seja, onde o pai e a mãe não conseguem 

estabelecer em seu cotidiano familiar, uma estrutura física e uma base fundamental 

necessária. 

Portanto será esclarecido principalmente aos futuros estudantes do direito 

que é necessário aprofundar sobre o tema, sempre mantendo uma visão voltada para 

realidade social.  

A Lei n.12.015/09, no artigo 213, prevê constranger alguém, mediante 

violência ou grave ameaça e crime contra a liberdade sexual.  

 

Art. 213.  Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 

libidinoso: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.  

§ 1o  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é 

menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:  

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.  

§ 2o  Se da conduta resulta morte:  

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. (BRASIL, 2009, p. 01) 

 

O artigo 213 inciso do referido código apresenta as penas a serem 

cumpridas a cada conduta feita pelo sujeito ativo, o legislador do código penal retrata 

que a conduta que tenha resultado como constranger alguém ou até mesmo que 
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pratique a outrem ato libidinoso, terá uma pena que o sujeito da conduta deverá 

cumprir de seis a dez anos. 

 
ASPECTOS CONCEITUAIS 
 

A palavra estupro é derivada da expressão stuprum, na composição dada 

pelo artigo 213, do Código Penal, pela Lei n.12.015/2009, perdurou o detalhamento 

da conduta anterior catalogada como violência sexual, mas beneficiou a descrição 

antes usada apenas para tipificar o crime de atentado violento ao pudor, com o passar 

do tempo perdeu sua autonomia tipológica, agora temos a figura penal unificada com 

definição.  

Art. 213 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 

libidinoso. (BRASIL, 2009, p. 01) 

 

Ao propiciar a dissolução do atentado violento ao pudor com o artigo 213 

do Código Penal “estupro”, o legislador preferiu seguir pela incriminação unificada das 

condutas praticadas com violência ou grave ameaça contra a liberdade sexual. Pelo 

Código Penal, a conjunção carnal é uma linguagem codificada, ou seja, vagina e 

pênis, sendo oral ou anal, referidos como “Atos Libidinosos” conforme está descrito 

no artigo acima citado. 

Vale salientar que o código penal tipifica como crime comum, sendo assim 

classificado como uma nova figura de estupro de pessoa vulnerável, assim tal conduta 

podendo ser simples ou básica, nas formas qualificadas e prescritas no Capítulo I, dos 

crimes contra a liberdade sexual, e seus artigos seguintes. 

Os casos de estupro e assédio, no âmbito tanto público como também no 

privado, preenchem os meios de comunicação, e as formas de violência são de 

tamanha crueldade, que tomam proporções inimagináveis, tornando-se um dos 

maiores medos das mulheres na atualidade. 

A violência contra a mulher é caracterizada de acordo com (GROSSI, 1996, 

p. 136).  

Uma das violações mais praticadas e menos reconhecidas no âmbito dos 

direitos humanos no mundo. Ela se manifesta de diferentes formas, desde as 

mais veladas até as mais evidentes, cujo extremo é a violência física. 

 

Neste entendimento, (VILHENA E ZAMORA, 2004, p.3) 
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O estupro é justificado de diferentes formas nas diferentes culturas. 

Frequentemente, utiliza-se o argumento do “consentimento” as mulheres 

violadas, na realidade, consentiram no ataque ou pediram por ele, ao usarem 

roupas curtas, coladas, perfume e maquiagem chamativos. Ignora-se, com 

tal argumento, que mulheres de hábito de freira ou de burca também são 

violentadas. A ideia de que a “mulher na verdade queria” permite trivializar o 

estupro, relativizá-lo, em muitos casos, e até considerá-lo excitante. 

 

A prática do estupro não se delimita mais ao ato, representado pela 

introdução do pênis na cópula vaginal, ou seja, como nos diz no Código Penal 

“Conjunção Carnal”, sendo estimulado apenas pelo homem e mulher, sendo tal ato 

introduzido, parcialmente ou total, do pênis na cavidade vaginal. Ainda não se limita a 

relação sexual. Como já escrito pela conduta típica do crime, acaba se expandindo 

também como todo e qualquer ato violento ou ato libidinoso praticado pelo sujeito 

passivo “homem ou mulher”. 

Favorece que, na nomenclatura, possuímos agora a infração penal unida e 

abrangente de introdução na cópula e ou de tais atos libidinosos, sempre que 

praticados pelo agente de forma imprópria ou mediante grave ameaça contra a vítima. 

 
Esse era o entendimento majoritário dos Tribunais Superiores. Com o 
advento da Lei n. 12.015/2009, o crime de estupro passou a abarcar também 
os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, de forma que, a partir de 
agora, será possível sustentar a continuidade delitiva em tais casos. Desse 
modo, se o agente, por diversas ocasiões, constranger a vítima, mediante o 
emprego de violência ou grave ameaça, a com ele praticar conjunção carnal 
ou qualquer outro ato libidinoso diverso do coito vagínico, há continuidade 
delitiva (CP, art. 71). Nesse sentido, tem decidido o STF: “Estupro e atentado 
violento ao pudor. Mesmas circunstâncias de tempo, modo e local. Crimes da 
mesma espécie. Continuidade delitiva. É o indivíduo menor de 14 anos ou 
aquele que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não 
pode oferecer resistência. Tanto o homem quanto a mulher podem ser 
sujeitos passivos do crime em exame. Capez (2010, p.20) 

 

 Vale ressaltar que ação criminosa é expressa por meio de um verbo o qual 

é “constranger”, que afinal tem a acepção de forçar, coagir, violentar, ou seja, de 

obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer, algo que contradiz a sua vontade, ou 

melhor, contra sua vontade sexual. Ainda com a união da tipologia, cremos que o ato 

de estuprar deve ser classificado crime único, pelo que descreve no artigo 213 do 

código penal. 

 



 

 VOL. 05 N. 05 ANÁPOLIS/GO JAN./JUL. 2019 

 

47 
 

ETIMOLOGIA HISTÓRICA DO DELITO  
 

É comum até hoje abrirmos os jornais, ligarmos a televisão e depararmos 

com a notícia de algum caso de estupro, os noticiários divulgam os casos mais 

chocantes, porém apenas alguns deles chegam ao nosso conhecimento. 

Os motivos pelos quais não são realizadas as denúncias são as mais 

variadas mais na maioria delas estão relacionados ao fato de que, socialmente, existe 

a imputação pela culpa do ato à própria vítima, ao mesmo tempo em que há a 

vitimização do estuprador.  

Neste sentido, Eluf (1999) faz um paralelo com outros tipos de crimes: 

 
É possível perceber que o descrédito da vítima é maior quando se trata de 
delito sexual. Em caso de roubo, por exemplo, se o ofendido declara que foi 
assaltado a mão armada ninguém duvida da veracidade de suas informações, 
mas o mesmo não pode e não ocorre nos casos sexuais, onde as mulheres 
são ouvidas com reservas. (ELUF,1999, p.20) 
 

As mulheres foram ganhando espaço na sociedade, porém a violência de 

gênero teve reflexo direto na maior derrota histórica do sexo feminino, quando, ao 

serem retiradas da esfera do trabalho produtivo para serem encarceradas dentro de 

casa, as mulheres passam a servir como reprodutoras de herdeiros para os homens 

que detinham os meios de produção. 

É importante salientar que nem todas as mulheres serviram a este 

propósito. As mulheres pobres, em sua grande parcela, passaram a servir à 

prostituição. O advento da propriedade privada celebra a inauguração do mundo 

patriarcal e a redução da humanidade histórica das mulheres a meros objetos - em 

muitos casos, sexual - parte delas servindo a produção de herdeiros e outra parte à 

satisfação da luxúria dos homens. 

Para que houvesse uma igualdade entre gêneros, nem tudo aconteceu de 

forma mansa e pacífica, houve muita resistência, pois elas buscavam sua liberdade 

plena, não apenas para exercer sua sexualidade, mas também na área trabalhista 

pois eram tão produtivas e competentes quanto os homens e necessitavam dos 

mesmos direitos e respeito pela comunidade e estavam trancafiadas dentro do lar 

reduzidas a apenas donas de casa e objeto de procriação. Foi usada muita violência 

por parte dos homens, que as submetiam a um cárcere privado em um primeiro 

momento para mais tarde utilizarem-se da tática da ideologia. 
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 Os Tempos Bíblicos, relatados no velho testamento, também são um 

grande exemplo: a mulher era caracterizada como propriedade masculina, previsto 

por lei.  

Em Êxodos 20:17, a mulher aparece listada entre os bens materiais dos 

homens. 

 

Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu 

próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu 

jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. (A BIBLÍA, 

2008) 

 

Em todo Oriente Médio, o fato da mulher ser estuprada não era entendido 

como um abuso, e sim um adultério. Sendo que a mulher era vista como propriedade 

do marido, a vítima do crime era o homem, pois ele que detinha a propriedade daquilo 

que fora “danificada” sendo que a mulher ficava com as frustações, dores físicas e 

psicológicas. 

Na Idade Média, na Inglaterra, aquele que cometesse o crime de estupro 

era punido com a morte, logo depois, Guilherme, o Conquistador, por entender que a 

pena de morte era muito rude substituiu-a pela castração e perda dos olhos. 

Em Roma a palavra estupro vem de “stuprum”, que se refere a qualquer 

ato sexual indesejado, referindo-se inclusive as relações homossexuais e o adultério. 

A aplicação da pena não era somente pelo verbo constranger ou manter com mulher 

conjunção carnal, sendo a agressão empregada e não o final desejado pelo agente. 

A palavra estupro não era empregada, mas, àquele que usava violência para se 

relacionar sexualmente com outrem, era punido com a morte. 

Na França, havia uma grande diferença entre o rapto violento e o estupro, 

sendo o primeiro exigia uma subtração violenta, sem consentimento, das “donzelas”, 

das mulheres e das viúvas, não importando a faixa etária, e nem a finalidade. E o 

estupro caracterizado pela violência o uso da força física por parte do agente, contra 

a vontade, da virgem, da mulher ou da viúva, tendo como fim a conjunção carnal.  

Para Hungria (1956) consuma-se o crime de estupro, com a conjunção 

carnal. 

Entende como conjunção carnal a relação sexual normal, o coito 
vagínico, que compreende a penetração do pênis do homem, seja ela 
completa ou incompleta, na vagina da mulher. Importa ainda ressaltar 



 

 VOL. 05 N. 05 ANÁPOLIS/GO JAN./JUL. 2019 

 

49 
 

a não exigência de desvirginamento e muito menos de ejaculação. 
(HUNGRIA, 1956, p.32) 

 
No Brasil a história do estupro vem desde seu descobrimento, quando os 

portugueses chegaram, encontram os indígenas e as estupraram mulheres e crianças, 

começando ali a miscigenação de raças do povo brasileiro. 

Com a chegada dos negros, as mulheres negras, eram violentadas 

sexualmente, pelos seus senhores, e se engravidassem, o filho não seria um herdeiro 

e sim mais um escravo da fazenda como todos os outros podendo até ser vendido. 

Para o escravizador, mulheres negras eram bens móveis, sub-humanos, apenas 

propriedades. 

Entre os escravos um era escolhido para ser usado como “reprodutor”, 

sempre um escravizado forte e de boa saúde, o tratamento dispensado a ele era 

totalmente diferenciado, a função dele não se tratava do trabalho braçal pesado, mas 

sim o de engravidar as mulheres negras, através do estupro, tornando-se uma fábrica 

de bebês que posteriormente serviriam como novos escravos ou seriam vendidos para 

atender as demandas que gerariam riquezas a seus donos. 

A grande maioria dos antepassados foram gerados através do estupro, 

mulheres negras e índias, que eram obrigadas a gestar numerosas proles resultantes 

deste crime. Sendo visto com naturalidade, as mulheres viam isso como forma de 

servir para alguma coisa, dando sentido a sua existência. 

 

QUEM PODE SER SUJEITO ATIVO NO CRIME DE ESTUPRO 

 

O crime de estupro tipificado com verbo de constranger, ou mediante grave 

ameaça, assim neste texto trata de conjunção carnal ou que pratique qualquer ato 

libidinoso, tendo que somente o homem pode ser sujeito ativo do crime de estupro.  

 

Somente o homem pode praticar o delito, uma vez que só ele pode manter 
conjunção carnal com a mulher. A expressão refere-se ao coito denominado 
normal, que é a penetração do membro viril no órgão sexual da mulher. Nada, 
entretanto, impede a coautoria ou a participação criminosa; assim, mulher 
pode responder pelo ilícito na forma do art. 29 do CP. É possível a coautoria 
até por omissão daquele que devia e podia agir para evitar o resultado típico. 
(MIRABETE, 2000, p. 1244) 
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Sendo assim o Código Penal brasileiro, nos artigos 213 a 226 e a Lei 

n.12.015/09, apontam, os aspectos de extrema importância, notadamente, a 

condenação para o agente que infringiu uma norma estabelecida pelo legislador, 

contudo o infrator deve passar por um processo de julgamento logo estabelecido, e 

gozará de uma pena estabelecida. 

Em pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do 

DF e divulgada no jornal eletrônico Correio Braziliense foi constatado que no Distrito 

Federal, no que tange à questão sobre o delito, não apresenta lugar específico para 

que haja consumação do crime. Houveram 79 ocorrências de estupro no mês agosto 

de 2013, somente no DF. Sendo que, 65 (82,7%) foram cometidas dentro da própria 

residência da vítima ou do agressor. Em 85,2% dos casos os autores tinham vínculos 

próximos com as vítimas. 

Os dados mostram que em apenas 28 casos, o que representa 35% dos 

registros, o boletim de ocorrência foi registrado no mesmo dia do ato, enquanto em 51 

casos, o que representa 64,6% dos casos foram feitos em até um ano após o fato, 

dificultando assim, a atuação da polícia e a punição do acusado.  

De acordo com o responsável pela pasta da Segurança Pública no DF, 

Sandro Avelar,  

O número de estupros ocorridos nos ambientes domésticos é alarmante e 

precisamos que as vítimas e seus familiares denunciem para que a polícia 

possa atuar, pois somente dessa forma temos elementos fazer com que o 

agressor responda pelo crime. (CORREIO BRASILIENSE, 2013) 

 

As regiões que mais apresentam incidência são: Ceilândia, Samambaia, 

Gama, Planaltina e Taguatinga. Juntas, representam 58,2% (46 ocorrências) dos 

casos ocorridos no último mês no DF. 

De acordo com a Lei Maria da Penha, todo ato libidinoso, passa a ser 

considerado estupro.  Ao analisar todos os atos desse tipo, verificou-se que em 51,9% 

dos registros houve conjunção carnal, em 34% não houve e em 13,6% não foi 

informada o tipo da agressão. 

Nos registros divididos por faixa etária, mostra que 68 vítimas têm até 17 

anos de idade, sendo que houve 32 registros na faixa dos 9 a 13 anos. 
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A maior incidência nos dias da semana foram sexta e sábado, sendo em 

cada um 19% das ocorrências. O período entre 18h e 23h59, é o horário de maior 

frequência dos crimes, concentrando 34,2% dos registros. 

 

DA NATUREZA JURÍDICA  

 

Com a antiga leitura do artigo do Código Penal o crime de estupro e 

atentado violento ao pudor eram crimes distintos sendo o fato gerador como 

diversidade de ação e conduta do agente, tendo uma aplicação específica para 

determinado crime, vide como estupro e ato libidinosos sendo delitos diferentes. 

Assim buscamos entender a aplicação da lei de acordo com o presente Código Penal.  

 

Sujeito ativo: Somente o homem, como autor material e direto. A mulher, no 
entanto, pode ser coautora, através de mandato (autoria intelectual) ou auxílio 
(p. ex.: ameaça com arma enquanto o homem pratica o coito vaginal); ou 
ainda partícipe, por meio de instigação (participação moral; p. ex.: 
emprestando a arma, vigiando o local, deixando aberta a porta para o 
estuprador entrar, etc.). (DELMANTO, 2002, p. 459), 

 

As várias tipificações sobre o estupro e atentado violento ao pudor. Sendo 

aplicado o crime nos casos em que a vítima sendo menor púbere, ou seja, menor de 

14 anos, também se aplicando as vítimas por enfermidade ou deficiência metal, 

aquele que não tem discernimento para praticar o ato, sendo assim o ato praticado a 

qualquer pessoa que não tenha condições de lutar ou oferecer resistência ao sujeito 

ativo da transgressão. 

 

O crime de estupro está definido como: constranger mulher a conjunção 
carnal, mediante violência ou grave ameaça. Previsto no código penal. Por 
intermédio do dispositivo penal protege se a liberdade de escolha na prática 
da conjunção carnal. Trata se de crime hediondo. Somente o homem pode 
ser sujeito ativo do crime de estupro, por que só ele pode manter com a 
mulher conjunção carnal. (JESUS, 2002, p.95) 

 

Via de regra, a palavra da vítima tem valor probatório relativo (juris tantum), 

devendo ser aceita com reservas e estando presente na comprovação de quase todos 

os crimes sexuais. 
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O CRIME DE ESTUPRO E SUA ORIGEM  

 

A palavra “estupro” foi citada oficialmente somente no século XIX, e sendo 

caracterizada de cunho racista. Homens brancos de diversas classes sociais, 

raramente eram punidos por crimes de estupro e quando condenados suas penas 

eram insignificante, sendo que para os negros, o castigo era bem diferente, eles eram 

facilmente julgados e condenados. 

Cerqueira e Coelho (2014) asseveram que no código Civil de 1916, o 

homem era o chefe de família e a mulher era vista como relativamente incapaz, e 

usava-se a tese de legítima defesa da honra para inocentar feminicidas. 

Só no ano de 1979, iniciou-se a discussão da possibilidade do marido ser 

responsabilizado pelo estupro da esposa, já que a ideologia até então, é a de 

propriedade, servidão sexual e submissão, ainda de acordo com o pensamento de 

Cerqueira e Coelho (2014). 

Com a vitória do movimento feminista, no texto da Constituição Federal de 

1988, foi dado à mulher igualdade das funções em âmbito familiar. Com relação ao 

estupro, em 2009, as leis foram alteradas para tornar-se um crime contra a mulher. 

Anteriormente, era uma ofensa ao pai ou marido, quem tivesse sua integridade moral 

afrontada e manchada pelo crime sexual, a mulher sofria a agressão e era a honra do 

marido que seria afetada, muitos acreditavam que ela era a culpada e então se 

separavam. Com a Lei n.12.015, de 7 de agosto de 2009, o estupro passa a ser um 

crime contra a dignidade e liberdade sexual da vítima. 

Com as modificações gozamos das mudanças implantadas, pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente que após a Lei n.12.015/09 do Código Penal inovou o 

título VI nomeado o de “Crimes contra a dignidade sexual”, e com as atualidades 

modificou para “Crimes contra a liberdade sexual”. 

 Dessa maneira o código nos traspassa o deslocamento do âmbito a honra, 

família, moral e bons costumes para a proteção da dignidade da vítima e da sua vida 

sexual, trazendo a lei e o código como norma protetora. 

Ademais, outras modificações pela Lei de 2009 podendo ser apontada. 

 

O estupro, antigamente abrangendo apenas a pratica de conjunção carnal, 

agora abarca qualquer ato sexual diferente da cópula vaginica, de acordo 

com a redação atual do artigo 213, que prevê: “Constranger alguém, 
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mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou 

permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso” (BRASIL, CODIGO 

PENAL, 1940). 

 

O sujeito passível é toda mulher, sem distinção, a inovação penal surge 

agora também a possibilidade da mulher ser autora do crime de estupro 

constrangendo o homem e praticando atos libidinosos, inclusive, a introdução peniana 

em seu órgão genital. 

Entendendo da mesma forma, Jesus expressa: 

 
Somente o homem pode ser sujeito ativo do crime de estupro, porque só ele 
pode manter com a mulher conjunção carnal, que é o coito normal. A mulher, 
por sua vez, não pode ser sujeito ativo do crime de estupro. Em hipótese de 
concurso de agentes, porém, pode ser partícipe. (JESUS, 1999, p. 95-96) 

 

 

Vale destacar que pelo fato do homem ser o sujeito passível também, qual 

seria a proteção jurídica dada ao homem sofrido pelo crime. 

Dessa forma Supremo Tribunal Federal, na Súmula 608 diz que: No crime 

de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada. 

A jurisprudência da Suprema Corte era firme para rejeitar a continuidade 

delitiva se os crimes de estupro e atentado violento ao pudor fossem praticados de 

forma autônoma, “ainda que contra a vítima” para o STF a hipótese seria de concurso 

material entre estas duas infrações penais contra a liberdade sexual, sempre que o 

atentado violento ao pudor não tivesse sido praticado como preludio do coito ou meio 

para consumação de crime de estupro.  

 

E a incriminação de ato libidinoso diverso da cópula normal, mediante 

violência. Ato libidinoso e qualquer ato que extravase o apetite desenfreado 

de luxúria do agente, excetuando o coito inter femora, da masturbação, da 

apalpação de órgãos genitais, da copula entre os seios ou axilas etc. (COSTA 

JUNIOR, 1991, p. 38) 

 

Quando o estupro cometido por meio de duas ou mais ações, contra a 

mesma vítima, pelo coito vaginal, anal ou até mesmo oral. Deverá prevalecer a tese 

da continuidade delitiva, desde que as circunstancias de tempo e de lugar modo de 

execução apontarem para a ideia de uma ação delitiva continuada, prevista no artigo 

71, caput, do código penal. 
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ART. 71: Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 

dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, 

maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser 

havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer 

caso, de um sexto a dois terços. 

Parágrafo único: Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos 

com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a 

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um 

só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, 

observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste código. 

(BRASIL, CODIGO PENAL, 1940) 

  

O amparo que o direito internacional dá às vítimas em relação a violência 

sexual está assegurado na Convenção de Genebra, e na Organização das Nações 

Unidas, que buscam entre os Estados uma política de tolerância zero nas práticas 

dessas violências, aos países simpatizantes, além de assegurar leis mais severas e 

convergentes aos direitos das vítimas, que encontrem soluções emergenciais para 

o problema, como medidas urgentes de reeducação e conscientização. 

 

A ONU estabelece como dever dos Estados não invocarem qualquer 

costume, tradição ou consideração religiosa para afastar suas obrigações 

concernentes à eliminação da violência contra a mulher.  (PIOVESAN 2012, 

p. 272) 

 
A violação aos direitos humanos é tema de interesse global e que a sua 

recusa é um problema de relevância internacional. Por isso foi criada a Lei Maria da 

Penha. Entende-se necessária a implementação dos mecanismos para coibir a 

violência doméstica contra a mulher, através da conscientização da igualdade de 

gênero começando nas escolas, nas residências e grupos religiosos para que a 

mulher, dotada de direitos humanos já garantidos desde o nascimento, possa 

usufruir e poder viver uma vida digna, sem preconceitos. 

O sistema é composto por documentos internacionais destinados à 

proteção de novos direitos ou à proteção de determinados grupos de pessoas tidas 

como vulneráveis, sendo eles: A Convenção sobre a eliminação de todas as formas 

de discriminação contra a mulher; a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 

e Erradicar a Violência contra a Mulher, a chamada “Convenção de Belém do Pará”; 

a Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial da Mulher “Beijing”, 
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que possuem um dos mais relevantes instrumentos voltados à proteção dos direitos 

humanos da mulher na ordem jurídica internacional. 

A Primeira Conferência Mundial sobre a Mulher foi realizada no México, 

em 1975 e teve a elaboração da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra as Mulheres, que foi aprovada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas através da Resolução n. 34/180, em 1979. O Brasil assinou-a em 

1981 e ratificou-a em 1984, porém com reservas na parte relativa à família; somente 

em 1994, tendo em vista o reconhecimento pela Constituição Federal Brasileira de 

1988 da igualdade entre homens e mulheres na vida pública e privada, em particular 

na relação conjugal, é que o Brasil retirou as reservas, ratificando plenamente toda 

a Convenção. 

A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 

contra as mulheres foi elaborada com duplo fundamento: eliminar a discriminação e 

assegurar a igualdade.  

Em seu artigo 1º, citada Convenção enfatiza que a discriminação contra a 

mulher é: 

Toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por 
objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo, exercício 
pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na 
igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em 
qualquer outro campo. (PIOVESAN, 2012, p. 269). 

 

Neste sentido, reflete a visão de que a mulher é titular de todos os direitos 

e oportunidades que os homens podem exercer; habilidades e necessidades que 

decorrem de diferenças biológicas entre os gêneros devem também ser 

reconhecidas e ajustadas, mas sem eliminar da titularidade das mulheres a 

igualdade de direitos e oportunidades. 

Em 1994, a Organização dos Estados Americanos ampliou a proteção aos 

direitos humanos das mulheres com a edição da Convenção para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher, a “Convenção de Belém do Pará”. 

A Convenção declara que a violência contra a mulher constitui grave 

violação aos direitos humanos fundamentais e ofensa à dignidade humana, sendo 

manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e 

homens, limitando total ou parcialmente à mulher o reconhecimento, gozo e 
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exercício de direitos e liberdades, fato que expressamente foi registrado como 

artigo 6º da Lei Federal n.11.340/06. 

A Declaração e Plataforma de Ação IV Conferência Mundial sobre a 

Mulher – “Beijing”, China, 1995, aprovou uma declaração e uma Plataforma de Ação 

com a finalidade de fazer avançar os objetivos de igualdade, desenvolvimento e paz 

para todas as mulheres. Nesta Declaração foi tratada a questão relativa à violência 

doméstica, prevendo que são necessárias, além das medidas punitivas, ações que 

estejam voltadas para a prevenção, e, ainda medidas de apoio que permitam, por 

um lado, à vítima e à sua família ter assistência social, psicológica e jurídica 

necessárias à recomposição após a violência sofrida e, por outro, que proporcionem 

a possibilidade de reabilitação dos agressores. 

Na citada Convenção, foram instituídos dois mecanismos de 

monitoramento: a petição e o procedimento investigativo. 

a) petição: permite o encaminhamento de denúncias de violação de direitos 

enunciados na Convenção à apreciação do Comitê sobre a Eliminação da 

Discriminação contra a Mulher; 

b) procedimento investigativo: habilita o Comitê a investigar a existência de 

grave e sistemática violação aos direitos humanos das mulheres. 

Para acionar citados mecanismos, é necessário que o Estado tenha 

ratificado o Protocolo Facultativo. 

 

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) foi criada em razão de uma 
recomendação da OEA, para que o Brasil efetuasse uma reforma legislativa 
para combater definitivamente a violência doméstica no país, isto, após ter 
sido responsabilizado por negligência e omissão na apuração do delito de 
violência doméstica. (PIOVESAN, 2012, p.269) 

 

 
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL 
 

A Lei n.13.718 de 24/09/2018, que entrou em vigência a partir do dia 25 de 

setembro de 2018, nos trouxe diversas novidades relacionadas aos crimes contra a 

dignidade sexual. Foi introduzido ao código o delito de importunação sexual, no artigo 

2015 – A, “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com objetivo 
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de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) 

anos, se o ato não constitui crime mais grave”. 

Inobstante ressalvar que tenha sido revogada a contravenção penal 

prevista no artigo 61 da Lei de Contravenção Penal “Importunar alguém, em lugar 

público ou acessível, de modo ofensivo ao pudor”, não se pode expressar em abolitio 

criminis, já que a conduta continua punida no novo dispositivo. 

O delito pode ser cometido por qualquer pessoa, ou seja, sujeito ativo do 

crime, homem ou mulher. O sujeito passivo tem que ser uma pessoa essencial para 

consumação do ato infracional. Sendo assim, a prática do ato libidinoso sem uma 

vítima específica, encontrando se em lugar público ou exposto a população como 

masturbação em praça pública, assim caracteriza o ato infracional obsceno, relatado 

no artigo 233 do Código Penal. Que em seu artigo define ato libidinoso como “Praticar 

ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público: Pena - detenção, de 

três meses a um ano, ou multa”. 

Em termos etimológicos o ato libidinoso e a prática a qual visa a ledice da 

lascívia, ou seja, e o ato infracional de face contra o sentimento da moralidade sexual 

do sujeito passivo. Além disto o dolo constitui da livre e consciente voltada ao 

resultado, com propósito de rejubilar sua própria lascívia ou de um terceiro. 

 

DIVULGAÇÃO DA CENA  

 

Com a Lei n.13.718/18 entrando em vigor no dia 25 de setembro de 2018, 

trouxe um enorme melhoramento na busca contra à violência sexual, inserido no 

Código Penal como crime de importunação sexual e divulgação de cenas de estupro, 

sendo que para as duas ações a uma pena de reclusão de 1 a 5 anos.  

Vale mostrar que foi incluído ao código penal o crime sobre a divulgação 

de cenas de estupro nas demais formas apresentadas no código penal, presente 

artigo 218 - C. 

Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à 
venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio 
de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, 
fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro 
ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, 
sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia: (Incluído 
pela Lei nº 13.718, de 2018). 

https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,importunacao-sexual-vira-crime-com-pena-de-ate-5-anos-de-prisao,70002517544
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Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais 
grave. (BRASIL, LEI N. 13.718, 2018).  

 

Com esta atualização a violação da intimidade, sobre ambiente virtual, 

exibe hoje uma das, mas variadas formas. No que tange no presente momento as 

maiores vítimas do delito são as mulheres, ou seja, com sua exposição sexual sem 

autorização.  

A presente lei possui modificações para o entendimento dos magistrados 

na aplicação do delito cometido como por exemplo, a importunação sexual em áreas 

públicas. A lei obteve uma falha em sua criação, sobre o artigo 213 da lei 12.015/09 

que prevê constrangimento de uma pessoa ou ameaçando o mesmo. 

A possibilidade de penalidade na importunação sexual de acordo com o 

artigo 215 – A, da Lei n.13.718/18, contempla sobre a pena após satisfação da 

lascívia.  

 
 

Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de 
satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais 
grave. (BRASIL, LEI N. 13.718, 2018) 

 

Com a vigência da lei, percebemos que a aplicação da norma é muito 

diferente, infelizmente vimos em nosso cotidiano o quanto e falho, em todos os 

momentos temos episódios que colocaram várias pessoas em constrangimento em 

ônibus, praça pública etc. 

Para o entendimento dos magistrados que não poderiam punir o sujeito 

ativo do delito baseando se nos artigos 213 da lei n.12.015/09, pelo grande fato que 

não previa constrangimento ou grave ameaça a pessoa.  

 
CONSUMAÇÃO E TENTATIVA  

Relacionado a tentativa e consumação, no caso da segunda parte do art. 

213 do Código Penal, mediante a prática de ato libidinoso, ou quando, em 

constrangimento, a vítima, permitir que com ela se pratique ato libidinoso não 

necessariamente a conjunção carnal.  

Nucci (2009, p. 904), argumenta que “na forma de conjunção carnal, não 

se exige a introdução completa do pênis na vagina, bastando que ela seja incompleta. 
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Não se exige, ainda, a ejaculação, nem tampouco a satisfação do desejo sexual do 

agente”. 

 Ainda de acordo com o pensamento de Nucci 
 

A consumação do crime de estupro dá-se com o contato físico entre a 
genitália de uma das partes e o corpo ou genitália de outra, como regra. 
Desse modo, o início de introdução do pênis na vagina já é suficiente para a 
consumação do estupro. Inexiste necessidade de orgasmo ou ejaculação. 
Cuidando-se de ato libidinoso, o início do coito anal ou da felação, além de 
outros toques em partes pudentas da vítima podem ser suficientes para a 
consumação. 
Eventualmente, a consumação do estupro pode dar-se sem o contato físico, 
mas desde que exista a presença física. Ilustrando, o agente determina, sob 
ameaça de arma de fogo, à vítima que fique nua, para que ele se masturbe. 
Trata-se de ato libidinoso, sem contato físico direto, apto a configurar o crime 
de estupro. (NUCCI, 2014, p.904) 

 

Entende Delgado (2009) que antes de Lei n.12.015/2009 entrar em vigor, 

caso o ato não fosse consumado por circunstâncias alheias, mas, se tivesse existido 

algum ato libidinoso, era considerado tentativa de estupro, por não haver ocorrido 

conjunção carnal.  

Após a unificação do tipo, com o advento da Lei n. 12.015/2009, tornou-se 

irrelevante a ausência de conjunção carnal, já que os atos frustrados por si só, são 

capazes de caracterizar o tipo. 

 

 

 

OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS A DIGNIDADE SEXUAL  

 

Quando nos referimos aos princípios constitucionais aplicados a dignidade 

sexual fica claro que em dado momento exista o conflito entre a justiça e o direito, 

sendo que a população exige a punibilidade extrema do agente e o Estado pune com 

o rigor da ressocialização da lei. 

 

A vontade das pessoas em relação a efetivação da legislação penal incide 
em resultados divergentes da escolha do legislador, trazendo insegurança 
para o mundo jurídico e incentivando, cada vez mais, a prisão, no sentido de 
punir e não reeducar. (BENEVENUTO, et. al. 2018) 

 

O princípio da proporcionalidade retrata a limitação dos órgãos de 

execução penal, tendo que se delimitar a repressão do direito penal, ou seja, a 
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ressocialização. Em regra, a criação de tipos penais incriminadores e a aplicação de 

penas impõe limites à vontade punitiva da população nos crimes contra a dignidade 

sexual, com essa visão social, quanto maior, mais dura e mais severa for a pena, 

repressão ou sofrimento, mais satisfatório será o resultado, mais justiçado ficará a 

vítima e a falsa ilusão de dever da justiça foi cumprido corretamente. Este pensamento 

é muito comum até os dias de hoje, mas distorce o verdadeiro significado da palavra 

justiça e não obtém a finalidade da execução penal. A proporcionalidade defende a 

proporção certa para solucionar a ação. 

 

De acordo com essa teoria, sempre em caráter excepcional e em casos 
extremamente graves, tem sido admitido à prova ilícita, baseando-se no 
princípio do equilíbrio entre os valores contrastantes (admitir uma prova ilícita 
para um caso de extrema necessidade significa quebrar um princípio geral 
para atender a uma finalidade excepcional justificável). Para essa teoria, a 
proibição das provas obtidas por meios ilícitos é um princípio relativo, que, 
excepcionalmente pode ser violado sempre que estiver em jogo um interesse 
de maior relevância ou outro direito fundamental com ele contrastante. É 
preciso lembrar que não existe propriamente conflito entre princípios e 
garantias constitucionais, já que estes devem harmonizar-se de modo que, 
em caso de aparente contraste, o mais importante prevaleça. (CAPEZ, 2012, 
p. 368). 

 
 

Como está previsto no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil um dos 

princípios constitucionais é o da isonomia, afirmando que “Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza”, de acordo com esse princípio está garantido 

a equidade para todos em situações legais de qualquer natureza, e a lei não é 

indiferente nos crimes contra a dignidade sexual. Com a entrada em vigor da lei 

n.12.015 de 2009, houve grandes mudanças e atualização na legislação, sendo uma 

delas a adequação do artigo 213 do Código Penal, que retrata o crime de estupro, em 

que sua redação anterior dizia “Constranger mulher à conjunção carnal, mediante 

violência ou grave ameaça”, assim, este artigo deixava claro que se tratava de um 

crime próprio em relação ao sujeito passivo, sendo que o homem não poderia ser 

vítima nesse tipo penal, existindo então uma diferença entre homens e mulheres e o 

bem jurídico tutelado, a vida, sendo que a atualização desse dispositivo foi de grande 

relevância, pois em dias atuais é comum que homens também sejam vítimas desse 

crime. Tendo em vista que, a Lei n.12.015/2009 se estendeu a todos, no sentido de 

que qualquer pessoa pode ser vítima de estupro, e a necessidade de alteração da 

norma, alcançou o que preza o princípio da isonomia. 
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Os processos dos Crimes contra a Dignidade Sexual, tem-se presente o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Sendo um dos princípios mais importantes 

e mencionados à nível internacional, todos os homens e mulheres são titulares deste 

direito.  

No Brasil, o encontramos no ordenamento jurídico, na Constituição Federal, 

no artigo 1º, inciso III “A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados, e Municípios, e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: a dignidade da pessoa humana”.  

A dignidade da pessoa humana é muito bem-conceituada por Silva (1998) 

como: 
 
[…] a palavra derivada do latim dignitas (virtude, honra, consideração), em 
regra se entende a qualidade moral, que, possuída por uma pessoa serve de 
base ao próprio respeito em que é tida: compreende-se também como o 
próprio procedimento da pessoa pelo qual se faz merecedor do conceito 
público; em sentido jurídico, também se estende como a dignidade a distinção 
ou a honraria conferida a uma pessoa, consistente em cargo ou título de alta 
graduação; no Direito Canônico, indica-se o benefício ou prerrogativa de um 
cargo eclesiástico. (SILVA, 1998, p. 89) 

 

A publicidade é de tamanha importância que esta elencado no rol dos 

princípios relacionados a dignidade sexual. Estando presente no ordenamento jurídico 

no artigo 37 da Constituição, que destaca:  

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. (BRASIL, 1988) 

 

O Princípio da publicidade, esclarece e defende a transparência, tanto aos 

atos quanto os contratos e demais instrumentos realizados pelo Estado e sua 

administração pública. Sendo que a publicidade que nos interessa, é a publicidade 

restrita, presente nos casos de Crimes contra a Dignidade Sexual, definida e 

defendida pela Constituição Federal como direitos fundamentais,  no artigo 5º inciso 

LX e incluindo uma exceção ao artigo 37, citado anteriormente; seja “A lei só poderá 

restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou 

interesse social o exigirem”, portanto, a intimidade da vítima sobressai ao direito de 

informação, restando o segredo de justiça. Cuida-se de tutelar a intimidade do ser 

humano, pois o prejuízo causado pela publicidade pode superar a gravidade do 

próprio crime.  
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O crime penal deve ocasionar danos a vítima resultando em risco ao bem 

juridicamente tutelado. O princípio da lesividade protege esta corrente em conjunto 

com o princípio da fragmentariedade que dispõe sobre o direito penal, que não deve 

se preocupar com casos pequenos e insignificantes e deve ser utilizado como a 

“última ratio”, ou seja, a última razão ou último recurso do direito. 

 
Realiza-se uma proteção seletiva dos bens jurídicos, exigindo-se a gravidade 
e a intensidade da ofensa, de maneira a sancionar tão somente as condutas 
mais austeras praticadas contra os interesses mais relevantes. 
(BITENCOURT, 2008, p. 15). 
 

É um princípio aplicado aos Crimes contra a Dignidade Sexual, o Non Bis 

in Iden, que também é um princípio do direito penal nacional e internacional, é 

responsável por não haver a dupla punição por um mesmo fato, com entendimento 

firmado na súmula 241 do Supremo Tribunal de Justiça, diz: “A reincidência penal não 

pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como 

circunstância judicial”.  

 
O princípio ne bis in idem ou non bis in idem constitui infranqueável limite ao 
poder punitivo do Estado, através dele procura-se impedir mais de uma 
punição individual – compreendendo tanto a pena como o agravante – pelo 
mesmo fato, a dupla punição pelo mesmo fato. (PRADO, 2008, p.148) 

 

Apesar do princípio do Non Bis in Iden não estar presente expressamente 

na Constituição Federal, como citado, é um princípio internacional que ultrapassa a 

codificação e se sustenta em promover a dignidade da pessoa humana, também a 

humanização e individualização da pena no Estado Democrático de Direito. 

 

CONCLUSÃO 

 
Ao analisar o presente trabalho, podemos identificar que, houve uma 

grande evolução nas sociedades em relação ao estupro, antes considerado natural, 

para alguns costumes e para muitos uma violenta ofensa física e psicológica contra a 

dignidade humana. Considerando o progresso trazido pela legislação, logo pela 

tipificação, esse avanço natural da sociedade pode se reverter em posicionamentos e 

padrões até então fixados no costume básico. Quando se falavam em estupro, logo 

se pensava em “mulheres da vida” e “mulheres honestas”, enquanto hoje, qualquer 

pessoa pode ter sua liberdade sexual atingida, conforme a lei penal vigente, um 
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exemplo disso que na disposição penal anterior, não se falava em estupro de homens 

e crianças, somente em violência contra mulher, e isso é resultado do progresso no 

campo social, em admitir que todo ser humano precisa e são portadores de 

determinados bens jurídicos e merecedores de sua proteção. 

Aos princípios rigorosamente defendidos em nossa Constituição Federal, e 

com as adaptações necessárias sofridas pela Lei Penal, tornando-se ainda mais 

importante o posicionamento do Direito, de modo que esses preceitos conduzem a 

tipificação e a punição de crimes contra a dignidade sexual, com a intenção de 

reintegrar o condenado, advertindo a conduta criminosa a fim de recriminar a 

sociedade sobre a lesividade causada pela prática desse crime. Assumindo o papel 

de grande significado em defesa aos bens jurídicos, para que não exista nenhuma 

irregularidade nas etapas dos processos em defesa do bem tutelado. 

Destacados alguns dos mais importantes princípios que garantem a 

proteção nos crimes contra a dignidade sexual identificamos a imensa diferença que 

estes fazem ao direito e procuram proceder em uma pena justa e satisfazer a visão 

do Direito Penal, sendo que, para alguns principalmente para a vítima e seus 

familiares a justiça só seria feita com penas mais radicais como o sofrimento exaustivo 

do criminoso em prisões com super lotação e que ele passasse por períodos de  

infindáveis sofrimento, humilhação, castração e até mesmo com a própria violência 

sexual ou em muitos casos ter que pagar com sua própria vida, porém, com a simples 

existência dos princípios que norteiam a situação, e com os muitos avanços que o 

país já conquistou e ainda precisa para gerar mais valor ao Código Penal e em 

especial aos Crimes Contra a Dignidade Sexual, o criminoso terá o direito a um 

processo justo, onde terá satisfeito todas as suas garantias inclusive de defesa e 

poder cumprir sua pena e ser reintegrado à sociedade. 

Em alguns lugares a culpa sempre é da vítima por usar roupas provocantes, 

fazer uso de bebidas e entorpecentes e demonstrar certos hábitos de vida mais liberal, 

mesmo diante dessa situação não é admissível que ela seja violentada não 

importando quem ela é ou o que faz, se ela for estuprada foi cometido um crime contra 

ela, e o culpado deve pagar com todos os rigores da lei.   

A violência sexual é um problema que enraíza muitos efeitos negativos para 

a saúde física e psicológica do agredido. O que prevalece na sociedade atual quando 

se analisa os discursos que envolvem agressor e vítima é a própria herança de todo 
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esse pensamento machista. Não há um julgamento do crime de estupro, mas sim do 

comportamento da vítima, uma espécie de crítica moral da mulher, buscando-se, 

através de suas atitudes e forma de viver, justificar a pratica do estupro. Porém, de 

nenhuma forma, a violência deve ser justificada por estas razões, afinal, a culpa não 

deve ser transferida para a vítima. 

Diante todo exposto, concluímos que o direito penal não está inerte, 

parado, mas sempre e em constante movimento para buscar atender os interesses de 

toda a sociedade. Identificamos que a norma penal não está sozinha em relação a 

dignidade sexual da pessoa humana e sua principal aliada é a Constituição Federal, 

sendo assim, garantindo que sua liberdade e vontade seja respeitada, mais impondo 

limites para que a dignidade da pessoa humana, seja sempre garantida e respeitada. 
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Resumo: O artigo apresenta formas de atrair as crianças e os jovens para o hábito da leitura, 
e como os pais e professores podem trabalhar para que isso ocorra, de modo que a leitura 
seja algo prazeroso, e não entediante ou obrigatório, associado apenas ao paradigma escolar 
como forçoso. Aborda ainda o conceito de leitura, sua importância, os tipos de leitura, as 
espécies ou categorias literárias, e como manter o hábito da leitura nos jovens, que muitas 
vezes perdem o interesse pela mesma. Além disso, mostra a riqueza da literatura do autor 
Monteiro Lobato, e em como ele inovou a literatura infantil. 

Palavras-chave: Literatura infanto-juvenil. Importância da leitura. Categorias literárias. 
Monteiro Lobato. 

 

Abstract: The article presents ways to attract children and young to the habit of reading, and 
how parents and teachers can work to make it happen, so that reading is something 
pleasurable, not boring or compulsory, associated only with the school paradigm as required. 
It also deals with the concept of reading, its importance, types of reading, species or literary 
categories, and how to maintain the habit of reading in young people, who often lose interest 
in reading. In Addition, it shows the wealth of author Monteiro Lobato’s literature, and how he 
innovated children’s literature.  

Key-words: Children’s and youth literature. Importance of reading. Literary categories. 

Monteiro Lobato.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A infância é o período mais adequado para se desenvolver a leitura, e tal 

preocupação deve ser mantida, um ato continuado, para que não se perca o interesse 

quando jovem. O que se vê ocorrer muito hoje em dia é que, os profissionais da 

educação das crianças tem uma liberdade maior para explorar a literatura por prazer, 

garantindo a imaginação e valorizando a interação do leitor com o livro. Quando se é 

jovem, ao contrário, a literatura se torna muito seletiva – o caso dos livros de 

vestibulares, obrigatórios – e presas a amarras editoriais, ou seja, o jovem não tem a 
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possibilidade de interagir ao seu modo com o livro, e nem mostrar sua visão, devendo 

saber, basicamente, as respostas às perguntas das cartilhas anexas ao próprio livro. 

Portanto, o que se vê na literatura entre os jovens, diferentemente das 

crianças, é que, nas escolas, em sua maior parte, o estudo da literatura é 

caracterizado pela aprendizagem superficial, apenas para serem memorizadas para 

uma avaliação ou para o vestibular, e isto cerceia a liberdade do professor, e o aluno 

vê a leitura como algo obrigatório, precisa decorar um livro para ir bem no vestibular. 

A literatura portanto, para o jovem nas escolas, é como uma prática a “educação 

bancária”, criticada por Paulo Freire, que se preocupa com quantidade em detrimento 

da qualidade. 

A criança deve ter contato com o livro antes de entrar na escola, para não 

associar a leitura apenas com a situação escolar, mas também como algo de casa, 

do cotidiano, familiar, portanto, é conveniente o contato da criança com o livro antes 

da idade escolar, que faça parte dos seus brinquedos, mesmo que a criança não saiba 

ler, ela tem a associação com o livro desde cedo. 

 

O QUE É LER E POR QUE LER 

 
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s, formar um leitor 

competente supõe formar alguém que compreenda o que lê, mas que também possa 

aprender a ler também o que não está escrito, identificando assim elementos 

implícitos, que estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos já lidos e que 

saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto. 

Com base na definição do que é ler, proposta pelos PCN’s, leitura não é 

apenas o ato de reproduzir o texto ou contar a história, ela vai além de decodificar, 

inicia-se antes do contato com o texto e com além dele, como diz Paulo Freire “a 

leitura do mundo precede a leitura da palavra”. A partir disso, portanto, a leitura leva 

em consideração os aprendizados de vida, e as leituras anteriores àquela, fazendo o 

indivíduo que lê associar o atual texto com outros anteriores e estabelecer relações. 

Uma outra definição é dada por Coelho (1997, p. 24): “A literatura[...] é arte: 

fenômeno de criatividade que representa o Mundo, o Homem, a Vida, através da 
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palavra. Funde os sonhos e a vida prática; o imaginário e o real; os ideais e sua 

possível/impossível realização”. 

Literatura refere-se a um procedimento que nos faz adquirir aprendizados 

e experiência de si mesmo e do mundo, como um instrumento de formação do ser e 

de sua formação para melhorar relações com a sociedade. A natureza da literatura 

infantil é a mesma da que se destina aos adultos, a diferença é apenas seu receptor: 

a criança. Isso não significa que livros destinados às crianças não despertem o 

interesse dos adultos. (Exemplo: “Alice no País das Maravilhas” e “O Pequeno 

Príncipe” – livros infantis que se tornaram muito lidos pelo público adulto). 

Através da leitura, o indivíduo desenvolve o poder de reflexão, imaginação 

e argumentação, além do que enriquece o vocabulário, e auxilia no desenvolvimento 

da escrita. A criança que gosta de ler geralmente adquire mais rapidamente a 

criatividade, a autoconfiança e o senso crítico, além de estimular o pensamento e 

transformar ideias. Pela leitura compreende-se o mundo através da visão dos 

personagens e/ou do autor, encontra-se ideias para solucionar questões (como as 

personagens fizeram em determinada situação), é uma forma de descobrir (e se 

preparar) para o mundo dos conflitos, empecilhos e soluções que todos vivenciam. 

Através da leitura, descobre-se outros espaços, tempos, ações e culturas.  

 

TIPOS DE LEITURA 

 
Bambeger (1977 apud ROSSAFA, 2013) classifica a leitura em quatro tipos: 

Informativa (leitura de informação e interpretação); escapista (gosto pessoal, 

“escapar” da realidade, entrar em outros mundos); literária (busca da realidade) e 

cognitiva (compreensão de si mesmo e do mundo). Através destes tipos, a criança e 

o adolescente percebe a que mais lhe agrada, se aproximando de tal tipo, mas 

também reconhece a importância dos outros tipos, mesmo que no momento não seja 

de seu agrado. 

 

AS ESPÉCIES OU CATEGORIAS LITERÁRIAS 

 
Conto de fadas: Os contos de fadas partem de um problema que tenha 

vínculo com a realidade (carência afetiva, conflito entre pais e filho, etc.) que 

desequilibra a tranquilidade inicial. No decorrer da história, há a busca de soluções, 
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porém, com a presença de elementos mágicos, tais como bruxas, fadas e gigantes. 

No final da história, após vencer todos os obstáculos, há a recuperação da 

tranquilidade e da ordem. Os contos de fadas mostram as crianças algo que elas 

gostam e que lhe atraem: o mundo mágico, mas também mostram a ela ensinamentos 

para a vida: nem tudo são só flores, na vida há bons e maus momentos, e é preciso 

enfrentar os medos e vencer obstáculos.  

Poesia: A poesia atua mais sobre as sensações/sentidos da criança do que 

sobre seu entendimento. Uma das características da poesia infantil é a exploração da 

sonoridade das palavras e dos ritmos que a impulsiona. Outro motivo que atrai as 

crianças para a poesia é sua brevidade (textos curtos, elaborados em versos e 

estrofes), bem como o uso de onomatopeias, que faz a criança associar sons com 

seus objetos animados ou inanimados. 

Fábula: É uma narrativa de uma situação vivida por animais, que alude a 

uma situação humana e tem por finalidade transmitir uma moral. 

Apólogo: Narrativa curta, de uma situação vivida por seres inanimados 

(objetos e elementos da natureza, e não os humanos ou animais), que adquirem vida 

e aludem a uma situação exemplar para os homens. 

Parábola: Narrativa breve de um acontecimento vivido por humanos e/ou 

animais, onde se conclui, por comparação, um ensinamento moral. Tem na Bíblia uma 

de suas fontes mais ricas. 

Alegoria: É uma narrativa, em prosa ou em verso. Tem a presença se 

seres mitológicos, lendários. Seu conteúdo é mais voltado as divindades. 

Mito: Abordam os deuses e heróis lendários ou de situações onde o 

sobrenatural domina. Estão ligados a criação do mundo e do homem e a explicação 

mágica das forças na natureza. O mito vem para explicar diversas coisas, tais como 

aos porquês  e para quês da existência dos homens no mundo. 

Lendas folclóricas: Consistem em histórias imaginárias, que possibilitam 

a transmissão da herança cultural da coletividade, possibilita a criança ter contato com 

a cultura popular. 
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MANEIRAS DE INCENTIVAR A LEITURA EM CRIANÇAS 

 
É importante respeitar a capacidade intelectual/cognitiva e faixa etária do 

leitor, contudo, em relação a este segundo, não deve ser seguido à risca para todos 

os leitores de uma determinada faixa etária. Isto se deve ao fato de que algumas 

crianças estão mais avançadas e outras menos avançadas nas indicações de leitura 

de acordo com sua idade, devido a isso, é preciso que se respeite os limites de cada 

um, mas sempre propondo avanços e melhorias. Se uma criança de sete anos por 

exemplo, tiver vontade de ler a coleção de Harry Potter, deixe-a à vontade, e inclusive 

estimule-a, nunca diga que é uma leitura muito extensa ou complexa para a idade 

dela, fazendo-a desanimar. Mostre interesse, e durante as pausas de leitura, pergunte 

à criança o que ela está achando do livro, dos personagens, o que gostou ou não 

gostou, despertando assim seu pensamento crítico, sua reflexão acerca de diversos 

pontos e sua opinião como leitor. Daí que as indicações de livros para determinadas 

faixas etárias sejam sempre aproximativas, servem mais como “endereçamento”, para 

acomodação em seu local no acervo, por isso, essas idades impostas não dizem 

respeito a uma obrigatoriedade de que uma criança deve ler apenas aquilo destinado 

a sua idade e ponto. A leitura é um processo democrático e deve ser instigante e atrair 

pessoas, portanto, a criança deve ler aquilo que a convém.  

O tipo de história apenas ilustrativa (sem texto, só imagens), também são 

de grande importância para as crianças bem pequenas, pois estas criam uma histórias 

a partir das cenas visualizadas, estimula a criatividade e a capacidade de associar 

imagens às ações e palavras. Além disso, a imagem é uma linguagem internacional. 

As vantagens do tipo de história sem texto, ou imagéticas, são: 

 “Estimula o olhar, como agente principal, na estruturação do mundo interior da 

criança, em relação ao mundo exterior que ela está descobrindo.” (COELHO, 

1997, p. 181). 

“Estimula a atenção visual e o desenvolvimento da capacidade de percepção” 

(COELHO, p. 181). 

 - “Facilita a comunicação entre a criança e a situação proposta pela narrativa, 

pois lhe permite a percepção imediata e global do que vê.” (COELHO, 1997, p. 

181). 
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 “Concretiza relações abstratas, que só através da palavra, a mente infantil teria 

dificuldades em perceber [...].” (COELHO, 1997, p. 181). 

 “Pela força com que toca a sensibilidade da criança, permite que se fixem, de 

maneira significativa e durável, as sensações ou impressões que a leitura deve 

transmitir. Se elaborada com arte ou inteligência, a imagem aprofunda o poder 

mágico da palavra literária e facilita à criança o convívio familiar com os 

universos que os livros lhe desvendam.” (COELHO, 1997, p. 181). 

Uma outra forma para incentivar o hábito e o gosto pela leitura, em sala de 

aula, é “personalizar” o ambiente da sala, da biblioteca, ou do local onde a leitura 

ocorre, por meio da utilização de materiais diversos, tais como imagens, objetos, 

recortes de jornais e revistas, estantes com livros, cartazes com textos elaborados 

pelos alunos, etc.  Os materiais concretos são importantes para a criança pequena, 

despertando seu interesse em conhecer as coisas, e tornando-a mais participativa. 

Outro ponto importante para formar o espírito crítico em crianças, é saber 

se ela gostou ou não do que foi lido, e o porquê disso – essa é uma maneira de formar 

opinião própria nas crianças. Mas não é só o texto escrito que importa para uma 

discussão, é interessante que a criança opine a respeito do título (ele tem haver com 

a história? Por que a criança acha que o livro recebeu este título?) – o mesmo vale 

para as ilustrações (correspondem com o que está escrito?). 

Independente da faixa etária, o importante não é só ler, mas muitas vezes 

reler. Segundo Abramovich (1997, p. 148) a releitura é uma “nova forma de nos 

aproximarmos de algo já conhecido e perceber mudanças”, em outras palavras, a 

releitura permite que você tenha pontos de vista e opiniões diferentes da primeira vez 

que leu o livro: um personagem que você não gostava, mas agora entende o porquê 

dele ser de determinada maneira, um acontecimento que te dava uma certa opinião, 

mas agora tem outra, uma passagem que você não entendia muito bem, mas que 

agora entende.  

Para inserir a criança na prática de leitura, é essencial que o adulto leia 

para ela. Abramovich (1997, p. 23) nos diz que o escutar pode ser o início da 

aprendizagem para se tornar leitor frequente. Ouvir histórias pode despertar na 

criança sentimentos diversos e imaginações variadas. Segundo Peruzzo (2011, p. 98), 

“as histórias podem fazer a criança ver o que antes não via, sentir o que não sentia e 

criar o que antes não criava.”  O que faz a criança ter mais interesse pela leitura oral, 
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e também faz com que o texto ganhe vida, é a forma como ele é lido: a entonação 

utilizada, as expressões faciais e corporais. Para a contação de histórias, alguns 

aspectos devem ser levados em consideração: é bom evitar descrições muito longas 

e detalhadas, deixando assim “em já que na fase infantil os leitores/ouvintes se 

interessam mais pelos diálogos e ações. Já as descrições detalhadas interessam mais 

aos jovens e adultos, os detalhes de um local ou época por exemplo, interessam 

bastante nas contações de histórias aos idosos. Mas, em relação às crianças, o 

contador de histórias deve saber utilizar as possibilidades da voz, tais como mudanças 

de tons de voz, uso de onomatopeias, imitação de ruídos e de sentimentos nos 

personagens, tais como o espanto. 

É essencial notar se a escola incentiva as crianças no hábito da leitura e 

escrita de forma prazerosa, ou apenas como um modo de penalidade a situações 

comportamentais em sala de aula, ou, ainda, se a escrita e leitura são utilizadas 

apenas de cumprimento de conteúdos propostos, sem dar outros tipos de abertura.  

Outra modo para inserir a criança no hábito da leitura, é através do adulto 

que já tenha o costume de ler, e que transfere esse sentimento e hábito à criança. 

Como diz a frase, “adultos fazem, crianças imitam”, cabe muito bem como exemplo 

de hábito de leitura, sendo que este ato funde-se com o cotidiano escolar e extra – 

escolar da criança. Isso não quer dizer que pais que tenham o costume de ler terão 

filhos que são leitores assíduos, e não significa também que pais que não tenham o 

hábito de ler terão filhos que também não desenvolvam esse hábito, mas a 

possibilidade de criarem o hábito da leitura é muito maior quando veem os pais como 

modelos de leitor. 

Outro fator é estimular a leitura ainda no berçário, com bebês que ainda 

nem aprenderam a falar, pois dessa forma a criança pequena é capaz de identificar 

os sons e estabelecer uma relação (futura) com a escrita, além do que, a leitura 

inserida antes da criança entrar para a escola, associa tal hábito ao ambiente 

cotidiano, familiar. De acordo com Sandroni e Machado (1991, p. 11),  

um adulto que pega uma criança no colo e a embala com aquelas cantigas 
tradicionais, que brinca com o bebê usando as histórias, adivinhações, rimas 
e expressões de nosso folclore, que folheia uma revista ou um livro buscando 
as figuras conhecidas e pergunta o nome delas, está colaborando – e muito! 
– para uma atitude positiva diante da leitura. 
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Silva (SILVA, E., 1981,apud ROSSAFA, 2013), recomenda:  

incentivem o hábito de leitura no período da infância, sob o risco de, passada 
essa fase, tornar o processo irreversível, ou seja, não mais se conseguir o 
desenvolvimento de hábitos de leitura junto à população de adolescentes e 
adultos. Ou se adquire o hábito de leitura quando criança ou fica decretado a 
morte do leitor. 

 

AS HISTÓRIAS DE MONTEIRO LOBATO 

 
No final de 2010, o escritor Monteiro Lobato foi tachado de racista, devido 

ao fato que, em algumas passagens de livros, segundo alguns críticos, a personagem 

Emília expressa frases preconceituosas contra a personagem negra do livro, Tia 

Nastácia. Em relação – e também em oposição – à isso, de acordo com Coelho (1998, 

p.127), 

Tia Nastácia, - o símbolo idealizado da raça negra, afetuosa e humilde, 
que está em nossa gênese de povo e foi a melhor fonte das estórias 
que alimentaram a imaginação e a fantasia de gerações e gerações 
de brasileiros. Aos que chamaram Lobato de racista, por criar essa 
personagem preta e ignorante, não perceberam que dentro de seu 
universo literário não há preconceito racial nenhum, pois Tia Nastácia 
é respeitada e querida por todos.  
 

 Tia Nastácia é um símbolo de aconchego, e Emília é famosa por ser 

teimosa, fazer birra e alvoroço, não querendo dizer por isso que a personagem é 

preconceituosa. 

De acordo com Zilberman e Magalhães (1987, p. 135), “Os cânones 

pedagógicos da literatura infantil, no Brasil, foram rompidos com a obra de Monteiro 

Lobato, iniciada em 1921, já com características capazes de criar novas expectativas 

de leitura na criança brasileira.” 

O que muda com o surgimento da literatura de Monteiro Lobato, em 

comparação com grande parte das histórias, é que os personagens são crianças – 

logo, as outras crianças podem se identificar com a história, com os personagens. 

Além disso, os personagens tem qualidades e defeitos, coragens e fraquezas, assim 

como nós. Suas histórias também não são centradas apenas em poucos personagens 

e determinados locais, mas mistura personagens de diversas histórias,como dos 

contos de fadas e folclore,e em reinos e tempos diferentes. Essa “quebra” de 

paradigma da literatura infantil, por Monteiro Lobato, fica claro na seguinte passagem 

do livro Reinações de Narizinho, onde Pedrinho diz: 
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- Isso sim, não deixa de me intrigar, disse ele. Se Polegar fugiu é que a história está 

embolorada. Se a história está embolorada, temos de botar fora e compor outra. Há 

muito tempo que ando com esta ideia – fazer todos os personagens fugirem das 

velhas histórias, para virem aqui combinar conosco outras aventuras. (p.53). [Grifo 

nosso]. 

De acordo Zilberman e Magalhães (1987, p.137)  

renovação dos moldes tradicionais é feita por Lobato em dois planos: 
o da retórica [...] e o da ideologia [...]. No plano retórico, observa-se o 
cuidado em despir a língua de qualquer rebuscamento que pretende, 
apenas, o efeito literário, em lugar do ornamento verbal, ganha a 
primazia a linguagem afetiva, e a elegância da frase literária é 
relegada pela espontaneidade do estilo infantil. [...] O vocabulário 
acolhe expressões de linguagem popular. [...] As onomatopeias são 
também um recurso bastante representativo da descontração 
lingüística do texto [...]. 

 

MANEIRAS DE INCENTIVAR A LEITURA EM JOVENS 

 
Conforme exposto anteriormente, muitas crianças que gostam de ler, 

perdem o interesse quando jovens, mesmo quando o hábito nela começa desde cedo. 

Isso ocorre principalmente quando há obrigatoriedade de prazo, uma espécie de 

maratona, onde um livro tem que ser lido dentro de um determinado período de tempo, 

além disso, ele é indicado, e não escolhido por cada aluno. Para se formar leitores 

críticos, é preciso que cada aluno dê seu parecer individual sobre determinado livro, 

questione ele,  e não que todos respondam a uma mesma ficha, geralmente elaborada 

pelas editoras, pois isso deixa a visão do jovem com enfoque em apenas alguns 

pontos. Se ele mesmo fizer sua análise (texto livre), ele expande muito mais sua 

capacidade de julgamento e compreensão do texto – algo que o ajudará não apenas 

nas aulas/provas de literatura, mas em todas as disciplinas. Pois o que se vê muito 

hoje em dia é que diversas questões respondidas erradas em vestibulares é a falta de 

interpretação, falta de compreensão de texto. 

De acordo com Sandroni e Machado, (1991, p. 26) 

Mas não é obrigatório que toda a turma leia um determinado livro ao 
mesmo tempo. Pode-se fazer uma leitura em grupos, cada grupo 
escolhendo um livro diferente e comentando aspectos que lhe 
interessam quanto ao texto ou à ilustração, características estilísticas, 
comportamento das personagens, adequação da forma com o estilo, 
[...]. Este procedimento enriquece muito mais o repertório da turma. 
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Para criar e manter o hábito de ler, entre os jovens, é importante a utilização 

da intertextualidade, ou seja, misturar histórias antigas com fatos modernos, criando 

assim uma roupagem nova a uma velha história. Isso pode ser visto, por exemplo, na 

série “Percy Jackson e os Olimpianos”, de autoria de Rick Riordan. Percy é um 

adolescente que descobre que o que eram mitos na verdade á realidade, e que ele é 

um semideus, filho de Poseidon. Na obra aparecem vários deuses da mitologia Greco-

romana, bem como outros seres mitológicos, e também menções ao clássico Ilíada, 

de Homero. Porém, tal história de deuses e seres fantásticos é recontada e trazida 

para o século XXI, misturando realidade e ficção, além de ser repleta de aventuras. 

Neste sentido, segundo Silva (2014, p.56) “a contribuição maior da obra é justamente 

apresentar para esses jovens a importância da literatura clássica, num enredo 

adaptado, cheio de aventuras, suspense e, sobretudo, literariedade.”  

Sem dúvidas que deve haver a presença da leitura obrigatória, 

especialmente nas séries de ensino médio, em livros de vestibular, afinal, se o 

professor apenas deixar que cada aluno escolha o que ler, sem obrigações e sem 

demandas de uma leitura específica, acaba se criando entre os jovens uma 

acomodação, e é preciso prepará-los com leituras imperiosas, porém, tal 

obrigatoriedade pode ser feita de maneira dinâmica, onde os alunos apresentem da 

maneira que melhor lhe convier: uma peça teatral, uma apresentação em slides, etc. 

Outra maneira é que todos os alunos leiam todos os livros, e em um prazo estipulado 

pelo professor, cada um traga o debate em sala de aula, expondo seus pontos de 

vista, suas dúvidas, o que mais gostaram e o que não gostaram, tendo o professor 

como mediador do debate. Dessa maneira, o aluno tem conhecimento da leitura 

obrigatória, de forma que não seja entediante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Mostrou-se o que é ler e a importância de tal atividade, bem como a 

importância que os adultos tem no engajamento da leitura na vida das crianças, 

através de incentivos e da diversificação de materiais literários para desenvolver o 

gosto pela leitura, ampliando assim o leque de opções. Cabe tanto aos 

pais/responsáveis quanto a escola a formação de leitores, e tal formação deve 

começar desde cedo, para que seja mantida na fases seguintes (jovens e adultos), 
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contudo, a leitura não deve ser vista pelas crianças e jovens como algo obrigatório, 

mas sim prazeroso, e a escola deve desenvolver atividades para que a leitura seja 

vista dessa forma. 

Também viu-se os tipos de literatura e as espécies literárias, sendo que 

todas devem compor o acervo do leitor, tanto criança quanto jovem. Viu-se o valor de 

assuntos diversificados nos livros, e em sua função de tornar leitores mais reflexivos, 

críticos e conhecedores do mundo à sua volta. Abordou-se a relevância dos livros sem 

textos, que contém apenas imagens, em estimular a atenção visual e o 

desenvolvimento da capacidade de percepção. 

Viu-se também a quebra de paradigma realizada por Monteiro Lobato no 

contexto da literatura infantil, onde o autor aproximou diversas categorias literárias em 

uma só literatura, e também na defesa desse grande autor, e em porque é precipitado 

dizer que sua literatura é racista. 

Por fim, pode-se perceber que toda a literatura é essencial, e deve fazer 

parte do cotidiano das pessoas, independente de sua idade, como algo prazeroso, 

mas que, para que isso ocorra, deve haver preocupação por parte da família e da 

escola em formar leitores por toda a vida, com aprendizados sobre si e sobre o mundo. 
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Resumo: No mundo atual têm ocorrido muitas mudanças em vários âmbitos, principalmente 
no aspecto demográfico, onde a baixa taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida 
vêm tornar realidade a população aumentada de idosos. Os transtornos do sono são queixas 
frequentes em pacientes idosos internados, e podem complicar a recuperação. O profissional 
enfermeiro tem que estar treinado para uma possível confirmação de um diagnóstico correto, 
para então ajudar o idoso com uma melhor conduta. O idoso deve ser visto como um ser 
humano que necessita de cuidados, e precisa ser inserido na comunidade sem preconceitos 
ou discriminações. Objetivo: descrever a importância do profissional enfermeiro em prestar 
assistência humanizada à pessoa idosa hospitalizada na Unidade de Terapia Semi Intensiva, 
por entender que o processo do envelhecimento o torna mais frágil. Materiais e Métodos: 
Este estudo é uma revisão literária desenvolvida através de artigos científicos. Os critérios 
utilizados para a seleção dos artigos incluíram os estudos que falassem de envelhecimento, 
transtorno do sono, qualidade do sono, e ruídos hospitalares, publicados entre 2003 a 2016. 
Resultado: Este estudo suscitar reflexões sobre a importância do planejamento de 
intervenções de enfermagem para melhorar a qualidade do sono, no sentido de modificar 
fatores ambientais que propiciem ruídos e iluminação intensa durante o período noturno, de 
forma que a privação de sono seja diminuída, reduzindo a interrupção do sono. Conclusão: 
O enfermeiro tem o papel de atuar, intervir na alteração do sono em pacientes idosos 
hospitalizados. Superar todas essas necessidades da melhor maneira possível através de 
intervenções, e de acordo com as necessidades voltadas para os idosos.  
 
Palavras-Chaves: Idosos. transtorno do sono. qualidade do sono, enfermagem, ruídos.  
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Abstract: In today's world there have been many changes in various areas, especially in the 
demographic aspect, where the low birth rate and increased life expectancy come true 
increased elderly population. Sleep disorders are frequent complaints in hospitalized elderly 
patients and may complicate recovery. Professional nurses have to be trained for a possible 
confirmation of a correct diagnosis, and then help the elderly with better conduct. The elderly 
should be seen as a human being who needs care and must be inserted in the community 
without prejudice or discrimination. Objective: To describe the importance of the professional 
nurse to provide humane care for the elderly hospitalized in the Intensive Care Unit Semi, 
understanding that the aging process makes it more fragile. Materiais and Methods: This 
study is a literature review developed through scientific articles. The criteria used for the 
selection of articles included studies that talk of aging, sleep disorder, sleep quality, and 
hospital noises, published between 2003 and 2016. Results: This study raise reflections on 
the importance of planning for nursing interventions improve the quality of sleep in order to 
modify environmental factors that provide noise and bright light during the night, so that sleep 
deprivation is decreased, reducing sleep disruption. Considerações finais: The nurse's role 
is to act, to intervene in sleep disorders in elderly hospitalized patients. Overcoming all of these 
needs as best as possible through interventions, and according to the needs facing the elderly.  
 
Keywords: Elderly; Sleep disorder; quality of sleep, nursing, noise. 
 

 

INTRODUÇÃO 

  

 Atualmente no mundo têm ocorrido muitas mudanças em vários âmbitos, 

e especificamente no aspecto demográfico, no qual o número menor de crianças que 

nascem e a maior expectativa de vida vem tornar realidade a população aumentada 

de idosos (RODRIGUES et al., 2007).  

Com o seguimento, alterações quanto ao modo de ver o envelhecimento, 

que está assumindo formas diferenciadas em relação há 50 anos, e visíveis 

características demonstram que são necessários novos cuidados e atenção voltada a 

esse público (SANTANA; SANTOS, 2005).  

Ao avançar a idade, muitos são os problemas de saúde apresentados por 

essa clientela, como: a redução da integridade da pele, dificuldade em dormir, baixa 

resposta do sistema imunológico e aumento do risco de infecção. A avaliação é o 

primeiro passo para aplicação sistêmica dos conhecimentos específicos da 

assistência à pessoa idosa, permitindo traçar o perfil de conduta ao paciente sobre os 

problemas encontrados (SAURIN; CROSSETTI. 2013). 

 O termo envelhecimento tem sido empregado para definir o processo 

pósmaturacional responsável pela diminuição da homeostasia e aumento da 

vulnerabilidade do organismo. O envelhecimento tem sido classificado como normal 
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ou usual, sendo normal, quando envolve mudança fisiológica universal e usual, 

quando inclui doenças relacionadas à idade (GEIB, 2003).  

O critério mais utilizado para a definição do envelhecimento é o cronológico, 

ou seja, a idade é apontada como falho, pois o envelhecimento é vivenciado de forma 

distinta pela população. Portanto, pessoas com a mesma idade podem viver períodos 

e estágios diferentes de envelhecimento. Além disso, o organismo da pessoa percebe 

o envelhecer de maneira diferente entre os seus tecidos, ossos, órgãos, nervos e 

células. Desse modo, pode-se dizer que o envelhecimento não é definido pela idade 

do indivíduo, mas pelos resultados que essa idade causou a seu organismo 

(GROISMAN, 2002).  

De acordo com Elliot, Knobel (2006) pacientes internados podem apontar 

mudanças nos sistemas corporais, dentre as quais evidenciam aquelas relacionadas 

ao sono. O sono é uma condição biológica dinâmica e complexo essencial para o 

descanso, o bem estar e para a preservação da homeostase e equilíbrio de diferentes 

sistemas orgânicos humanos. A ausência do sono pode acarretar transtornos 

fisiológicos às pessoas tais como: desequilíbrio no sistema imunológico, alterações 

no metabolismo, distúrbios na termoregulação, distúrbios psicológicos e redução na 

qualidade de vida (FRIESE, 2008). O enfermeiro deve estar apto para avaliar, 

elaborar, bem como coordenar a equipe na assistência prestada à população em 

destaque, de forma sistematizada e humanizada. Não somente avaliar o físico, mas 

ter visão holística do psicológico, social e espiritual. Por isso a necessidade de estudos 

voltados para a qualificação desses profissionais (SANTANA; SANTOS, 2005).  

Por humanização entendem-se como a valorização dos diferentes sujeitos 

implicados no processo de produção de saúde: usuário, trabalhadores e gestores 

(BRASIL, 2006).  

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo descrever a importância 

do profissional enfermeiro em prestar assistência humanizada à pessoa idosa 

hospitalizada na Unidade de Terapia Semi Intensiva, por entender que o processo do 

envelhecimento o torna mais frágil.. Os objetivos específicos são: caracterizar a 

qualidade do sono de idosos durante a hospitalização em Unidade de Terapia Semi-

Intensiva. Descrever a qualidade do sono desses idosos; e destacar importância da 

avaliação dos cuidados do enfermeiro junto a estes. Esta pesquisa tem como 
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justificativa de registrar a importância do profissional enfermeiro no restabelecimento 

da qualidade do sono do paciente idoso hospitalizado.  

Segundo Eliot, Mckinley (2011) o sono é fundamental para a saúde, assim 

como para a restauração de doença e recuperação da saúde. A privação do sono, as 

alterações no ciclo sonovigília e os despertares frequentes são comuns em pacientes 

internados no CTI e por isso têm sido objeto de pesquisa na área da saúde.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Este é um estudo de revisão literária desenvolvida através de artigos 

científicos. A busca eletrônica foi conduzida nas seguintes bases de dados: LILACS - 

Literatura LatinoAmericana em Ciências de Saúde, (BDENF) - Bibliográficos 

Especializada na Área de Enfermagem do Brasil e na SciELO – Scientific Electronic 

Library Online, livros relacionados, leis e estatutos.  

Após levantamento, prosseguiu-se com a análise dos dados caracterizados 

de acordo com a temática escolhida para a elaboração do trabalho. Além disso, foi 

utilizada como critério de seleção dos artigos, a leitura dos resumos que mais se 

adequassem ao tema em questão, sendo incluídos os estudos que falassem de 

envelhecimento, transtorno do sono em idosos institucionalizados, cuidados do 

enfermeiro referente a esses cuidados.  

Os critérios utilizados para a seleção dos artigos foram: artigos que 

abordem a temática de estudo, artigos publicados entre 2003 a 2016. E as palavras-

chave utilizadas foram idoso; transtorno do sono; qualidade do sono; enfermagem e 

ruídos.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A literatura acerca do sono realça a importância e a contribuição do mesmo 

da manutenção da saúde física e mental ao longo do ciclo mental, pois de acordo com 

a mesma uma má qualidade de sono pode levar ao aumento do índice de massa 

corporal, desenvolvimento da obesidade e diabetes, diminuição do sistema imunitário 

aumentam as chances de doenças respiratórias ou alérgicas, cardiovasculares, 

aumento da sensação de estados afetivos negativos (stress, ansiedade e depressão), 

menos concentração, lapsos de memória, entre outros problemas (MUGEIRO, 2011). 
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 No caso do envelhecimento, seja ele normal ou usual. Este modifica o 

relacionamento da pessoa com o sono, tanto em quantidade quanto em qualidade, e 

a metade dos adultos acima dos 65 anos é afetada, e isso apresenta aspecto negativo 

na qualidade de vida destes (GEIB et al, 2003).  

Ao avançar o tempo de vida, a pessoa passa a dormir de forma diferente, 

dormem-se menos, os períodos é interrompido, mais frequentemente, o indivíduo 

passa a sentir mais sonolência com mais frequência, reduzindo-se o estado de alerta. 

O número total de horas dormidas em um dia fica reduzido, porque alguns dos 

estágios importantes, o 3 e o 4 tem sido prejudicados. O sono REM e o NREM não 

funcionam da mesma forma que em uma noite de sono normal, com o sono sem 

movimentos oculares rápidos e, posteriormente, do sono com movimentos oculares 

rápidos (OLIVEIRA, 2006).  

Essas modificações no padrão de sono e repouso alteram o balanço 

homeostático, com repercussões sobre a função psicológica, sistema imunológico, 

resposta comportamental, humor e habilidade de adaptação e na performance em 

geral. (GEIB et al, 2003). 

 Além dessas queixas, são também prevalentes a sonolência e a fadiga 

diurna, com aumento de cochilos, o comprometimento cognitivo, e do desempenho 

diurno, e vários outros problemas, que, embora não sejam específicos do 

envelhecimento, têm um grande impacto sobre os idosos em decorrência de seus 

efeitos sobre o sono: falta de adaptação às perturbações emocionais, hábitos 

inadequados de sono, transtornos orgânicos e afetivos, uso de drogas (psicotrópicas 

ou outras), agitação noturna e quedas (MONTEIRO; CEOLIM, 2014).  

A má qualidade e os distúrbios do sono têm particular relevância para as 

pessoas idosas, pois, além de muito frequentes nessa faixa etária, podem prejudicar 

a execução de suas tarefas diárias e sua saúde. Dificuldade em manter a atenção, 

redução da velocidade de resposta, prejuízos da memória, da concentração e do 

desempenho podem ser o resultado do sono de má qualidade. Destaca-se que, em 

especial nos idosos, esses sinais podem ser interpretados como indicativos de 

prejuízo cognitivo ou de demência. A redução da velocidade de resposta é 

particularmente importante, uma vez que pode afetar sua capacidade de dirigir e 

aumentar o risco de quedas. Além disso, ressalta-se a associação entre o sono de má 

qualidade e a redução da sobrevida (SILVA et al, 2012).  
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O Idoso Hospitalizado em UTI O hospital em relação à hospitalização do 

idoso pode ser definido como uma estrutura que objetiva recuperar a saúde deste, 

que se constitui por normas, rotinas e regimentos padronizados, nem sempre flexíveis, 

e com uma filosofia centrada na otimização das ações e resolutividade na recuperação 

da saúde (CARRETTA; BETINELLI; ERDMANN, 2011).  

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) revelou-se em face da essencialidade 

de permitir melhores condições para o atendimento ao paciente de alto grau de 

complexidade. E como características importantes deste desenvolvimento, 

aconteceram os avanços da tecnologia hospitalar, novas formas de diagnóstico e 

tratamento, o que levou os profissionais envolvidos à necessidade de atualizações 

(LINO; SILVA, 2001).  

A UTI é um ambiente cujo funcionamento é tradicionalmente baseado em 

monitorização e vigilância constante. Como resultado, São priorizados aspectos 

físicos e técnicos da assistência ao paciente, sendo que alguns elementos da 

humanização e do cuidado podem não ser levados em consideração. O sono do 

paciente crítico é assunto de crescente interesse na literatura, e evidências 

demonstram que o sono na UTI é caracterizado pela sua baixa qualidade (PULAK; 

JENSEN, 2014). 

 Embora existam importantes lacunas no conhecimento desse assunto, 

essa privação aguda do sono pode relacionar-se negativamente na recuperação 

desses pacientes. (PULAK; JENSEN, 2014).  

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pode apresentar alterações nos 

diferentes sistemas corporais no paciente, dentre as quais se destacam aquelas 

relacionadas ao sono (WAYE et al, 2013).  

Ao Ministério da Saúde cabe a garantia da atenção à saúde da população 

de forma equitativa, integral e humanizada por meio de suas políticas. Assim, a 

Portaria nº 3.432, de 12 de Agosto de 1998, resolve incorporar a tecnologia, 

especializar os recursos humanos, disponibilizar área física, e estabelecer critérios de 

classificação das UTIs diante da importância de seus atendimentos prestados 

(BRASIL, 1998).  

Estas unidades são também descritas como hospital do hospital, ou seja, é 

o local que requer e se concentram os mais elevados recursos humanos, tecnológicos 

e de infraestrutura num hospital (QUINHONES; GOMES, 2011).  
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Define-se o sono como um estado fisiológico de alta complexidade, 

regulado e controlado, no qual ocorrem alterações dos processos fisiológicos e 

comportamentais, com mobilidade relativa e aumento do limiar de respostas aos 

estímulos (PATERSON; NUTT; WILSON, 2011).  

Para que haja uma vigília otimizada, o adulto precisa dormir entre sete e 

oito horas por dia, em um período de 24 horas, não perdendo mais do que 5% do sono 

durante a noite. Os ciclos de sono nessa faixa etária caracterizam-se por apresentar 

um padrão no qual o indivíduo passa aproximadamente 30% em sono paradoxal, 20% 

em sono profundo e 50% em sono superficial (COSTA; CEOLIM, 2013).  

Antigamente considerava-se o sono uma experiência passiva até que foi 

revelada na década de 1950, por meio de estudos, a existência de dois padrões 

fundamentais de sono: com movimentos oculares rápidos (REM) e sem movimentos 

oculares rápidos (NREM), este último composto por 4 etapas que aumentam em 

profundidade - estágios I, II, III e IV. Um ciclo noturno previsível de 90 minutos, 

conhecido como ciclo vigília sono, marca a variação entre os quatro estágios do sono 

Não-REM para o sono REM (PATERSON; NUTT; WILSON, 2011).  

O sono é importante para se conservar as energias corporais, e caso não 

aconteça, a pessoa estará sujeita à sonolência diurna, fadiga, humor alterado e 

períodos de desorientação. Pode também reduzir a resistência à dor, porque o 

sistema nervoso central simpático tem a sua fadiga aumentada, o que, por sua vez, 

causa o aumento na utilização de drogas para que se possa exercer o controle sobre 

a dor, que contribui para a privação do sono. Portanto, o sono constitui uma 

necessidade humana básica que merece receber toda a atenção e intervenções por 

parte do enfermeiro (COSTA; CEOLIM, 2013). 

O Sono e o Envelhecimento: Modificações Estruturais Estudos do cérebro 

que refletem o estado de equilíbrio entre os mecanismos promotores da vigília e os 

que promovem o sono demonstram que o “status” cortical do idoso tende para o 

estado de alerta (QUINHONES; GOMES, 2011). Pessoas mais idosas passam mais 

tempo deitados para atingir o mesmo limiar de sono que tinham quando eram mais 

jovens, mas em muitos casos, a redução dos períodos de tempo em que o idoso 

dorme fica diminuída por causa do incremento dos períodos despertos durante a noite 

e de cochilos durante o dia. Vão para cama mais cedo, mas levam mais tempo para 

dormir (aumento da latência). Todavia a sonolência excessiva diurna (SED) não faz 
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parte do envelhecimento normal (GEIB, 2003). Observa-se que pessoas idosas são 

mais facilmente despertáveis do sono por estímulos auditivos, sugerindo aumentada 

sensibilidade aos estímulos ambientais (QUINHONES; GOMES, 2011).  

A capacidade de iniciar o sono diminui com a idade. O sono tende a ser 

mais superficial (aumento das fases I e II e encurtamento das fases de ondas lentas) 

e um pouco mais curto (diminuição de tempo total de sono), além de mais fragmentado 

(maior taxa de despertares). A diminuição da capacidade de iniciar e de manter o sono 

esta associada ao aumento de morbidade e mortalidade no idoso (POVINELLI et al, 

2008).  

De acordo com Geib (2003), o sono tem sido definido como um estado 

fisiológico complexo, que necessita que haja completa integração cerebral, e durante 

esse período, os processos fisiológicos e comportamentais são alterados, como 

mobilidade relativa e aumento do limiar de respostas aos estímulos externos. É um 

estado descontínuo, organizado em fases que se diferenciam por traçados 

eletroencefalográficos específicos. Dois fatores controlam a necessidade fisiológica 

de sono: a arquitetura intrínseca e o ritmo circadiano de sono e vigília. Em uma 

situação ótima de sono, como já se disse, é necessita dormir pelo menos sete horas 

por noite. Os ciclos de sono nessa faixa etária caracterizam-se por apresentar um 

padrão no qual o indivíduo passa 30% em sono paradoxal, 20% em sono profundo e 

50% em sono leve. Esses ciclos de sono são observados em traçados 

eletroencefalográficos, cujas características elétricas, comportamentais e funcionais 

permitem classificar o sono em duas fases (RIOS, PEIXOTO; SENRA, 2008).  

NREM: caracterizado por sono de ondas lentas ou sincronizado. É a fase 

que inicia o sono e o aprofunda gradativamente, à medida que as ondas cerebrais se 

tornam progressivamente mais lentas. O sono NREM é dividido em quatro estágios, 

numerados de I a IV. O sono, no adulto, inicia no estágio I (5 % do tempo total em 

sono), seguido do II (45%), III e IV (25%) (RIOS, PEIXOTO; SENRA, 2008).  

Os estágios III e IV são também denominados como sono de ondas lentas 

contínuas. À medida que os estágios se sucedem, o indivíduo torna-se cada vez 

menos reativo aos estímulos sensoriais. O sono NREM é considerado restaurador das 

funções orgânicas, por estar associado à restituição da estrutura protéica neuronal e 

ao aumento da secreção do hormônio de crescimento (RIOS, PEIXOTO; SENRA, 

2008).  
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REM, ou sono ativo: ocorre a intervalos regulares de aproximadamente 90 

minutos, após ciclo completo de sono NREM e está associado à ocorrência de sonhos. 

Ocupa de uma a duas horas do total de sono no adulto, o que corresponde a 20 a 

25% do tempo de sono (MUGEIRO, 2011).  

Avanço de Fase Circadiana O ciclo circadiano é o ritmo de distribuição de 

atividades biológicas cíclicas de cerca de vinte e quatro horas, como ocorre com o 

ciclo sonovigília. Esse ritmo é controlado pelo sistema nervoso central e sofre a 

influência de fatores ambientais (luz, temperatura) e sociais (higiene do sono) (GEIB, 

2003).  

O ritmo circadiano sono-vigília sofre degeneração com a idade, o que 

resulta em ritmos menos precisos. Ocorre também um gradual decréscimo em sua 

amplitude, que contribui de alguma forma para períodos sono-vigília menos 

consistentes em 24 horas. A secreção endógena de melatonina à noite também e 

reduzida com o avançar da idade (QUINHONES, 2011).  

A consequência clínica dessas modificações e o avanço de fase do ritmo 

circadiano. Tal avanço de fase se traduz em ir para a cama mais cedo e despertar 

precoce do que é comum socialmente. Embora o sono, nesta condição, possa ser 

normal, ele esta em sincronia com o ambiente (MARTINEZ;LENZ; MENNA-

BARRETO, 2008).  

Ocorre então, a redução do limiar de despertar, na segunda metade da 

noite de sono, quando as fases mais superficiais deixam de predominar. Esta ocorre 

no sono NREM. O sono se fragmenta, e acontece a desregulação do relógio 

circadiano. As transições de um estágio do sono a outro aumentam, surgem 

problemas respiratórios durante o sono. O indivíduo tenta recuperar o sono perdido 

durante o dia porque não conseguiu descansar o bastante à noite, com diversas 

consequencias (OLIVEIRA, 2006).  

Consequências A má qualidade do sono em idosos ocasiona sonolência 

excessiva diurna (SED) e aumento do numero de cochilos diurnos, sensação pela 

manha de sono não repousante, supressão imunitária, diminuição da capacidade 

física, quedas frequentes e declínio cognitivo que são marcadores de pobre qualidade 

de saúde física e mental e estão relacionados com baixa qualidade de vida (PEREIRA; 

CEOLIM; NERI, 2013).  
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Diversos estudos associam a má qualidade do sono com diminuição de 

forca muscular, locomover-se mais lentamente, dificuldade para levantar-se de uma 

cadeira sem auxílio. Igualmente, os transtornos do sono (TS) encontrados nos 

indivíduos idosos estão relacionados a declínio cogniti- vo, como já comentado, 

especialmente em idosos com depressão, em que a qualidade do sono parece ser 

mais relevante do que a sua quantidade (MARTINEZ;LENZ; MENNA-BARRETO, 

2008).  

O tempo de sono foi associado inversamente ao numero de medições de 

desempenho cognitiva verbal, incluindo duas das mesmas medições que estavam 

associadas à latência inicial do sono (vocabulário e informação); e - Queixas 

relacionadas à duração do sono foram associadas à memória verbal de curto prazo, 

sugerindo que sono estendido está relacionado a decremento da memória de curto 

prazo. Os sintomas de transtornos do sono (TS) também estão associados à 

mortalidade aumentada, de forma mais relevante em mulheres idosas, quando 

comparadas com mulheres desta faixa etária sem qualquer transtorno do sono (TS). 

Esses achados mostram que mais estudos são necessários para concluir se, de fato, 

o tratamento dos transtornos do sono (TS) resultara em menor comprometimento 

cognitivo, diminuição do risco de quedas e aumento da sobrevida ou não 

(QUINHONES, 2011).  

Alterações no padrão do sono podem fazer com que pessoas em estado 

de internação se estressem por causa do tempo em que estão nos hospitais, podendo 

configurar-se como uma experiência potencialmente traumática que afasta o indivíduo 

de sua rotina diária e motiva um confronto com a dor e a limitação física, além de 

aflorar sentimentos indesejáveis (SILVA; OLIVEIRA; INABA, 2011).  

Sendo assim, esses fatores podem alterar o sono durante o período de 

internação. Fatores, intrínsecos e extrínsecos, podem comprometer seriamente a 

qualidade do sono dos pacientes hospitalizados. Baseados na identificação e na 

análise desses fatores, e buscando avaliar quais são os mais frequentes e relevantes 

na sua prática diária, os enfermeiros podem planejar intervenções que auxiliem na 

obtenção de melhor qualidade do sono durante a hospitalização (SILVA; OLIVEIRA; 

INABA, 2011).  

Sabe-se, por outro lado, que, numa situação de hospitalização, fatores 

intrínsecos do paciente também podem afetar negativamente o sono noturno. Dentre 
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eles, podem ser citados fatores orgânicos ligados ao quadro clínico e ao tratamento, 

tais como a dor e a emese, e fatores, psicológicos, ligados à própria situação 

estressante, entre eles medo, preocupação, ansiedade e angústia (MARTINEZ; LENZ; 

MENNA-BARRETO, 2008).  

A regulação do sono é o equilíbrio entre a necessidade homeostática do 

organismo e o marca-passo circadiano ou relógio biológico. Localizado no núcleo 

supraquiasmático, o marca-passo circadiano determina o início e o término do sono, 

sendo parcialmente regulado por estímulos ambientais, tais como luz, ruído e 

temperatura ambiente (ALÓE; AZEVEDO; HASAN, 2005). 

 A melatonina, um promotor do sono fisiológico, é secretada principalmente 

no início da noite, e é inibida pela luz do ambiente, sendo que a sua circulação no 

organismo diminui com o decorrer do dia. A secreção de cortisol pela adrenal, que 

está associada com a vigília, segue o padrão circadiano, à medida que é regulado 

pelo eixo hipotálamo o pico de cortisol liberado no início da manhã, em preparação 

para o aumento das necessidades metabólicas durante a vigília (COSTA; CEOLIM, 

2013).  

Portanto, a intromissão da luz durante a noite não só provoca interrupções 

do sono, como pode levar a distúrbios na organização circadiana do ciclo vigília/sono, 

perturbando a secreção de melatonina com repercussões no organismo como um todo 

(COSTA; CEOLIM, 2013).  

É fundamental que os enfermeiros reconheçam que o sono de má 

qualidade durante a hospitalização pode ter consequências negativas na sua 

recuperação. A enfermagem como atividade exercida como profissão, utiliza a 

construção e a consolidação do seu saber para se desenvolver, à medida que utiliza 

a pesquisa como instrumento do conhecimento teórico-prático. Portanto, a atuação no 

contexto dos transtornos do sono deve fazer parte do campo de conhecimentos e 

condutas da enfermagem (SILVA; OLIVEIRA; INABA, 2011).  

Métodos de Avaliação do Sono O estudo polissonográfico de noite inteira 

realizado em laboratório é o método padrão ouro para o diagnóstico dos distúrbios do 

sono. Ele possibilita o registro em polígrafo do EEG, do eletro-oculograma (EOG), da 

eletromiografia do mento e membros, das medidas do fluxo oronasal, do movimento 

toracoabdominal, do eletrocardiograma e da oximetria de pulso. Canais adicionais 

também podem estar disponíveis para o registro de outros parâmetros, tais como 
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posição corpórea, medidas de pressão esofágica, ronco e derivações suplementares 

(TOGEIRO; SMITH, 2005).  

A caracterização de cada estágio do sono é baseada no padrão das ondas 

cerebrais, na atividade muscular do mento e no EOG. Essas variáveis são analisadas 

em períodos de 30 segundos, que são denominados "época". (TOGEIRO; SMITH, 

2005).  

Sistemas portáteis incluem diversos dispositivos que contém diferentes 

níveis de complexidade para a avaliação do sono. Tais sistemas necessitam de menor 

habilidade técnica e apresentam menores custos se comparados à polissonografia 

(PSG) clássica, facilitando a difusão do exame. São principalmente utilizados no 

diagnóstico e no acompanhamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) 

(BELTRAMI et al, 2015).  

Os métodos para a avaliação do sono são classificados pela Academia 

Americana de Medicina do Sono em quatro níveis, conforme seus respectivos níveis 

de resolução e de acordo com Beltrami et al, (2015) são: Nível I: É a PSG padrão. 

Realiza o registro mínimo de sete parâmetros, incluindo EEG, EOG, eletromiografia 

submentoniana, eletrocardiograma, fluxo aéreo oronasal, movimento respiratório e 

saturação da oxi-hemoglobina. É um exame realizado em laboratório com supervisão 

constante. Nível II: Assim como a PSG padrão, realiza o registro mínimo de pelo 

menos sete parâmetros fisiológicos. É um exame portátil, geralmente realizado no 

domicílio e não supervisionado. Nível III: Realiza o registro de pelo menos quatro 

canais. Como somente variáveis cardiorrespiratórias são avaliadas, não é possível a 

análise dos parâmetros do sono. É um sistema portátil modificado para o diagnóstico 

da SAOS. Nível IV: Dispositivo mais simples. Realiza o registro de apenas um canal 

através de um oxímetro, podendo incluir a frequência cardíaca. Também não analisa 

os parâmetros do sono (BELTRAMI et al, 2015). O ruído é uma onda aleatória, 

desarmônica e flutuante, cuja medição envolve a análise de intensidade, frequência e 

dimensões temporais do som acústico, que pode ser verificado por qualquer 

equipamento capaz de registrar a força por unidade de área produzida pelas ondas 

sonoras. Pode ser conceituado como sendo uma junção de sons com frequências que 

não seguem lei precisa. É, ainda, qualquer som que causa efeitos nas pessoas, 

afetando negativamente a saúde delas (CARVALHO; PEDREIRA; AGUIAR, 2005). As 

principais fontes de ruído são as pessoas e os equipamentos de suporte à vida, tais 
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como os respiradores mecânicos, bombas de infusão, monitores cardiorrespiratórios 

e de temperatura cutânea, vozes, alarmes, rádios, dentre outros (CARVALHO; 

PEDREIRA; AGUIAR, 2005).  

Outras fontes, além das já citadas, são: telefones, realização de 

procedimentos de emergência, período de visitas médicas e de familiares, trocas de 

turnos (passagem de plantão), limpeza da unidade, circulação de equipamentos de 

exames e o ato de abrir e fechar portas. Também os alarmes e equipamentos 

eletromédicos, tais como os de bombas de infusão, monitores multiparamétricos, 

ventiladores mecânicos, oxímetro de pulso, dentre outros (MANZINI, 2015).  

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) É o modelo 

utilizado pelo enfermeiro a fim de aplicar seus conhecimentos técnico-científicos na 

prática assistencial. O Processo de Enfermagem (PE) – considerado a base de 

sustentação da SAE – é constituído por cinco fases interdependentes na prática 

clínica: coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. 

(BITTAR; PEREIRA; LEMOS, 2006).  

Nesta temática, o Diagnóstico de Enfermagem (DE) é entendido como uma 

descrição de resposta humana, das condições de saúde e processos vitais que 

existem em um indivíduo que influenciam diretamente o estado de saúde. O DE é 

identificado por meio de uma classificação implementada por uma organização 

internacional conhecida como North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA, 2013).  

As características definidoras do Diagnóstico de Enfermagem (DE) “padrão 

de sono prejudicado” nos pacientes é “relato de ficar acordado” e “relato de dificuldade 

para dormir”. Dos 13 fatores relacionados descritos na NANDA para o DE “padrão de 

sono prejudicado”, quatro são identificados nos pacientes: “interrupções”, “ruídos”, 

“mobiliário estranho para dormir” e “temperatura ambiente” (NANDA, 2013).  

Os DE mais frequentes no estudo mencionado são: nutrição 

desequilibrada: menos que as necessidades corporais, risco de infecção, risco de 

aspiração, integridade da pele prejudicada, desobstrução ineficaz de vias aéreas, 

integridade tissular prejudicada, hipertermia, termorregulação ineficaz, conforto 

prejudicado, eliminação urinária prejudicada, diarreia, enfrentamento a estresse. 

Síndrome pós-trauma. (ROCHA; MAIA; SILVA, 2006).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o grande crescimento da população idosa nos últimos tempos, cresce 

também o número de hospitalização. Embora o envelhecimento seja considerado um 

fator fisiológico e uma das fases da vida que praticamente todos deverão passar, 

muitos profissionais enfermeiros ainda não conseguem compreender a importância 

de prestar uma assistência humanizada a essa classe de pacientes no ambiente 

hospitalar.  

É fundamental que os enfermeiros reconheçam que o sono de má 

qualidade relatado por muitos pacientes durante a hospitalização pode ter 

consequências negativas na sua recuperação.  

O resultado deste estudo suscita reflexões sobre a importância do 

planejamento de intervenções de enfermagem para melhorar a qualidade do sono dos 

pacientes internados, no sentido de modificar fatores ambientais que propiciam ruídos 

e iluminação intensa; durante o período noturno, de forma que a privação de sono do 

paciente seja diminuída, reduzindo a interrupção do sono.  

Como intervenções a serem testadas, podem ser propostas a organização 

das atividades de cuidado rotineiro em determinado período de forma a permitir sono 

ininterrupto, e a realização da passagem de plantão fora do quarto do paciente, no 

caso de pacientes semicríticos e não críticos. Vale destacar que a importância do sono 

em pacientes internados precisa ser incorporada de forma mais abrangente na 

formação do enfermeiro e a adequada avaliação do sono incorporada ao ensino da 

equipe de saúde como um todo.  

O sono é uma experiência subjetiva do paciente e deve ser respeitada 

como tal. Recomenda-se que sejam realizadas futuras pesquisas sobre o resultado 

de intervenções de enfermagem na melhoria da qualidade do sono de pacientes 

internados, além de estudos que contribuam para criar condições que estimulem os 

enfermeiros a discutir sobre este tema. Desta forma, os enfermeiros terão mais 

subsídios para planejar intervenções visando à melhoria da qualidade do sono dos 

seus pacientes e a redução dos fatores que interferem negativamente nesta melhoria.  
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo descrever os sentimentos vivenciados pela 
mulher acerca da sexualidade no período do climatério, a partir da literatura publicada no 
período entre 2008 a 2018. O percurso metodologia deu-se por abordagem qualitativa e 
método de Revisão integrativa segundo Mendes (2008). Foram encontrados 13 artigos 
nacionais, dos quais originou 3 categorias e quatro subcategorias a seguir:  Mudanças 
fisiológicas, Mudanças na sexualidade, Desejo sexual, Desempenho sexual, Prazer sexual, 
Vivência da sexualidade e Necessidade da sexualidade. Discorre-se alterações sexuais 
consideradas incômodas na mulher, visto que repercutem na sua relação com o parceiro e 
consigo mesma.  

Palavras Chaves: climatério; sexualidade; saúde da mulher.  

 

Abstract: The present article has for objective to describe the feelings experienced by the 
woman about sexuality in the period of the climacteric, from the literature published in the 
period between 2008 to 2018. The course methodology was a qualitative approach and 
method Literature integrative review according to Mendes (2008). Were found in 13 national 
articles, which led to 3 categories and four subcategories in the following: Physiological 
changes, Changes in sexuality, sexual Desire, sexual Performance, sexual Pleasure, 
sexuality, and the Need of sexuality. Discusses the changes in the sexual considered to be 
uncomfortable in the woman, seeing that have an impact on their relationship with the partner 
and with yourself.  

Key words: menopause; sexuality; women's health. 
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INTRODUÇÃO  

A transição da menopausa é vivenciada por 1,5 milhão de mulheres a cada 

ano e muitas vezes envolve sintomas problemáticos, incluindo sintomas vasomotores, 

secura vaginal, diminuição da libido, insônia, fadiga e dor nas articulações 

(SANTORO; EPPERSON; MATHEWS, 2015).  

A fase do climatério para mulher trata-se de uma mudança fisiológica, que 

corresponde a transição da fase reprodutiva para não reprodutiva. Esta alteração 

acontece geralmente por volta dos 40 anos, com término estimado aos 60 anos de 

idade (SOUZA, 2017). 

O climatério faz com que a mulher sofra várias transformações, atingindo o 

âmbito psicológico também. Como consequência, essas alterações podem atingir 

outros aspectos de suas vidas, como relacionamentos sociais, vida conjugal, 

influenciando assim sua qualidade de vida (LUCENA et al. 2014).  

As interferências vivenciadas no período do climatério na sexualidade 

envolvem aspectos psicossociais e biológicos, trazendo prejuízo e fragilidade para a 

mulher. Naturalmente, o envelhecimento traz consigo dificuldades sexuais, como a 

diminuição da libido, isso não é apenas um resultado fisiológico, mas também pelo 

fato da mulher, nessa fase de sua vida, se dedicar mais a família, deixando de lado o 

desejo, o afeto, a cumplicidade, levando a perda de intimidade entre o casal (FELIX; 

MACIEL, 2016). 

Diante disso surgiu a seguinte indagação: Quais são os sentimentos 

descritos pelas mulheres no climatério acerca da sexualidade? 

Esta pesquisa torna-se relevante aos discentes e docentes em 

enfermagem, tendo em vista que auxiliará a compreensão dos mesmos em relação a 

assistência à saúde da mulher no climatério. O estudo também poderá estimular 

novas pesquisas acerca do tema, já que o climatério é um momento vivenciado pelas 

mulheres, que estão com a expectativa de vida cada vez mais aumentada. 

O objetivo desta pesquisa foi descrever os sentimentos vivenciados por 

mulheres em relação à sexualidade no período do climatério a partir de literatura 

cientifica dos últimos dez anos. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia para este estudo foi de abordagem qualitativa e método de 

revisão bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos de Mendes (2008), por 

entender que revisão da literatura procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicadas em artigos. Buscando conhecer e analisar as contribuições 

culturais ou científicas do passado sobre determinado assunto, tema ou problema. 

Procura auxiliar na compreensão de um problema a partir de referências publicadas 

em documentos. 

A Revisão integrativa é um método de pesquisa utilizado desde 1980, no 

âmbito da Prática Baseada em Evidências (PBE), que envolve a sistematização e 

publicação dos resultados de uma pesquisa bibliográfica em saúde para que possam 

ser úteis na assistência à saúde, acentuando a importância da pesquisa acadêmica 

na prática clínica. O principal objetivo da revisão integrativa é a integração entre a 

pesquisa científica e a prática profissional no âmbito da atuação profissional onde 

inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e 

a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de 

um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser 

preenchidas com a realização de novos estudos (MENDES, 2008). 

A coleta dos dados deu-se mediante busca sistematizada de artigos 

científicos escritos nos últimos 5 anos e disponíveis no banco de dados da Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando 

as terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

Climatério AND Sexualidade; Sexualidade no climatério. 

Para seleção dos artigos foram considerados os seguintes critérios de 

inclusão: exclusivamente artigos científicos em língua portuguesa e inglesa, 

publicados na íntegra e disponíveis online, no período de 2008 a 2018. 

Os critérios de exclusão focaram-se nos estudos que não respondessem 

ao objetivo da pesquisa e que estivessem publicados anteriormente a 2008. 

Foram encontrados 13 (treze) artigos científicos, selecionados pelos 

critérios de inclusão previamente estabelecidos. Dessa forma, foram encontrados 7 

(Sete) na base de dados SCIELO e outros 6 (Seis) artigos na Biblioteca Virtual de 

Saúde. 
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Assim, unidos os resultados por similaridade de conteúdo, construiu-se as 

categorias para análise, como apresentadas a seguir. 

 

RESULTADOS  

 

No presente estudo, foram analisados treze (Treze) artigos que atenderam aos 

critérios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresenta-se um 

panorama geral dos artigos analisados. O quadro 1 representa as especificações dos 

artigos incluídos no estudo. 

 

Quadro 1. Artigos utilizados para a revisão bibliográfica  

Título Autores  Ano 
Tipo de 
Estudo 

A vivência da sexualidade 
por mulheres no climatério 

Sheila Milena Pessoa dos Santos; 
Roberta Lima Golçalves;  
Elisângela Braga de Azevedo; 
Ana Karla Dantas Pinheiro;  
Carolina Araújo Barbosa; 
Kamila Nóbrega de França Costa. 

2014 

Analítico-
descritivo, 

de natureza 
qualitativa 

Climatério: a intensidade 
dos sintomas e o 
desempenho sexual 

Estela Rodrigues Paiva Alves;  
Aurélio Molina da Costa;  
Simone Maria M. da Silva Bezerra;  
Ana Marcia Spano Nakano;  
Ana Márcia T. Souza Cavalcanti;  
Maria Djair Dias. 

2015 Transversal 

Representações sociais da 
vida sexual de mulheres no 
climatério atendidas em 
serviços públicos de saúde 

Ivonete Alves de Araújo;  
Ana Beatriz Azevedo Queiroz;  
Maria Aparecida V. Moura;  
Lúcia Helena Garcia Penna. 

2013 
Qualitativo 
descritivo 

Reflexões sobre a 
sexualidade durante a 
vivência do climatério 

Roselane Gonçalves;  
Miriam Aparecida Barbosa Merighi. 

2009 
Qualitativo 

fenomenológ
ica 

Climatério e sexualidade: a 
compreensão dessa 
interface por mulheres 
assistidas em grupo 

Deíse Moura de Oliveira;  
Maria Cristina Pinto de Jesus;  
Miriam Aparecida Barbosa Merighi. 

2008 Qualitativo 

Fisioterapia: climatério e 
menopausa versus 
sexualidade - uma revisão 
bibliográfica 

Thomaz da Cunha Figueiredo; 
Letícia Fernandez Frigo. 

2014 
Revisão 

integrativa  

O processo de viver e ser 
saudável das mulheres no 
climatério 

Maria de Fátima Mota Zampieri; 
Gladys Santos Falcon;  
Celina Maria Araujo Tavares; 
Maria de Lourdes Campos Hames; 
Alcione Leite de Silva; 

2009 Qualitativo 
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Lúcia Takase Gonçalves. 

Influência dos sintomas 
climatéricos sobre a função 
sexual de mulheres de meia-
idade 

Patrícia Uchôa Leitão Cabral;  
Ana Carla Gomes Canário;  
Maria Helena C. Spyrides;  
Severina Alice da Costa Uchôa;  
José Eleutério Júnior;   
Rose Luce Gomes Amara;  
Ana Katherine da S. Gonçalves. 

2012 
Descritivo        
transversal 

Abordagem das disfunções 
sexuais femininas 
 

Lúcia Alves da Silva Lara;  
Ana Carolina J. de Sá Rosa e Silva; 
Adriana Peterson M. Salata Romão; 
Flavia Raquel Rosa Junqueira. 

2008 
Estudo 

descritivo 

Cuidado de enfermagem à 
sexualidade da mulher no 
climatério: reflexões sob a 
ótica da fenomenologia 

Ângela Roberta Lessa de Andrade; 
Clara Maria S. Monteiro de Freitas;  
Isadora Tavares Riegert;  
Hellen Necy de Almeida Arruda; 
Danielle de Arruda Costa;  
Aurélio Molina da Costa. 

2016 
Fenomenoló

gico  

Síndrome climatérica em 
uma cidade do Nordeste 
brasileiro: um inquérito 
domiciliar 

Elizabeth Santos de A. Malheiros;  
Maria Bethânia da Costa Chein;  
Diego Salvador Muniz da Silva; 
Caroline Louise Lima Dias;  
Luiz Gustavo Oliveira Brito;  
Aarão Mendes Pinto-Neto;  
Luciane Maria Oliveira Brito. 

2014 

 Descritivo e 
exploratório 

de corte 
transversal 

Qualidade de vida no 
climatério: revisão 
sistemática da literatura 

Taila Oliveira Souza Moraes; 
Juliana Lemos Schneid. 

2015 
Revisão 

sistemática 
da literatura 

Mulher no Climatério: 
reflexões sobre desejo 
sexual, beleza e feminilidade 

Cecília Nogueira Valença;  
José Medeiros do Nascimento Filho; 
Raimunda Medeiros Germano. 

2010 
Revisão 

bibliográfica 

 

DISCUSSÃO 

Para discussão dos resultados encontrados, este estudo apresenta três 

categorias e quatro subcategorias, conforme a seguir:  

 

MUDANÇAS FISIOLÓGICAS 

 

Durante o climatério podem ocorrer mudanças que desencadeiam grandes 

repercussões no bem-estar e na autoestima da mulher, tornando-a mais vulnerável a 

várias sintomatologias, bem como as alterações na sua sexualidade (RODRIGUES et 

al. 2015). 
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Apesar de sofrerem com os vários sinais e sintomas climatéricos, é notável 

que as mulheres nesta transição entre a fase reprodutiva e a não reprodutiva 

desconhecem ou não identificam a maior parte das alterações hormonais, fisiológicas 

e emocionais envolvidas no processo de decréscimo da produção hormonal e 

cessação de ciclos menstruais. Esse desconhecimento pode estar associado a outros 

conflitos socioeconômicos, culturais e espirituais que, somados ao período da vida e 

à individualidade dessas mulheres, agravam seu estado físico e emocional. A visão 

das mulheres sobre si mesmas e no seu relacionamento com as pessoas e com o 

mundo podem ser influenciados pela forma negativa e pela forma que a sociedade 

interpreta o papel da mulher (VALENÇA; NASCIMENTO FILHO; GERMANO, 2010). 

O autor supracitado descreve ainda alterações de ordem biológica que 

culminam em alguns sintomas e sinais da síndrome do climatério estes exigem da 

mulher uma readaptação no sentido de compreender a dinâmica de seu corpo nessa 

fase da vida. Alterações da mucosa vaginal, a amenorreia, as cefaleias e os fogachos 

são exemplos de alterações, variáveis de organismo para organismo, existentes em 

menor ou maior grau por uma singularidade biológica, interferindo na vida da mulher 

e em sua qualidade de vida. 

 No estudo de Santos et al. (2014), embora as mulheres não referissem 

diretamente a responsabilidade do parceiro na redução do interesse nas relações 

sexuais, a diminuição da libido, por parte das mulheres, é uma mudança observada 

pelos companheiros, sendo aceita por aqueles que possuem informações sobre as 

alterações que ocorrem no período climatério. 

Conforme Oliveira (2008) em sua pesquisa as mudanças sexuais 

apontadas foram o ressecamento vaginal causado pela diminuição do estrogênio, 

desconforto no momento da relação, e a diminuição da libido que coloca a mulher em 

uma situação também desconfortável com relação ao companheiro, muitas vezes 

gerando repulsa do parceiro.  

Durante o climatério a mulher sofre alterações físicas, biológicas e 

psicológicas que podem repercutir em mudanças na sua vida sexual, destacando a 

importância dessas mulheres serem bem informadas e educadas a respeito desse 

período. O enfermeiro pode assumir um papel fundamental no processo de educação, 

contribuindo para que estas mulheres desagreguem os medos e os tabus existentes 
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na sociedade quando se retrata a sexualidade no climatério (RODRIGUES et al. 2015; 

DA CUNHA; FRIGO, 2016). 

Para Figueiredo; Frigo (2012) uma abordagem integrativa é fundamental 

no tratamento da diminuição de libido, da dispareunia ou do vaginismo, que poderão 

decorrer das alterações hormonais advindas desta fase. É de suma importância que 

haja todos os tipos de esclarecimentos com a ajuda de uma equipe multiprofissional 

para garantir condições para viver tranquilamente sob os efeitos dessa mudança 

critica. 

No estudo de Zampieri et al. (2009) os resultados apontam que as mulheres 

que vivenciam o climatério não dissociam esse momento da questão do 

envelhecimento, sendo esse período ora encarado como ameaça e perda da 

capacidade reprodutiva, da juventude e feminilidade, ora compreendido como 

oportunidade e possibilidade de renovação e realização.  

Portanto, o ideal da eterna juventude é buscado pela maioria das mulheres, 

não em função de um olhar sobre si mesmas de autocuidado e de respeito ao próprio 

corpo, mas num olhar de perfeição física construído por valores culturais e 

socioeconômicos. A perda da beleza ou do vigor resultante do processo fisiológico de 

envelhecimento é encarada como vergonhosa e degradante. Assim, toda mulher 

exerceria sua feminilidade na luta desenfreada contra o relógio em detrimento da 

compreensão de seu corpo como instrumento de amor e prazer em qualquer momento 

da vida (VALENÇA; NASCIMENTO FILHO; GERMANO, 2010). 

 

MUDANÇAS NA SEXUALIDADE 

 

Nesta categoria o estudo apresenta quatro subcategorias, onde a presença 

do climatério evidencia disfunções significativas na sexualidade conforme a seguir:  

Desejo sexual 
 

Para Valença; Nascimento Filho; Germano (2010) a mulher climatérica é 

martirizada diante de um forte mito: o da perda indubitável de seu desejo sexual, 

secundário ao seu processo de envelhecimento e da ressignificação de sua 

sexualidade num período pós-reprodutivo. Assim outros fatores também são tidos 
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como constituintes do desejo sexual nesse período da vida, como: a vida conjugal, o 

tipo de companheiro, relações de poder, as manifestações e papéis culturais são 

apenas alguns fatores a serem considerados na tríade casal, sexualidade e climatério.  

De semelhante forma Oliveira (2008) também descreve sobre a fragilidades 

resultantes Relações da falta de desejo e do prazer que consequentemente diminuem 

a qualidade da relação e aumentando a distância para uma vivência plena da 

sexualidade.  

Esse autor ainda destaca a baixa autoestima da mulher nessa fase. Onde 

o delineamento de uma cultura ocidental que exulta a juventude repercute na 

percepção corporal da mulher climatérica e, na vivência da sua sexualidade. Ela se 

vê, muitas vezes, à margem do padrão de beleza bem aceito pela sociedade e, desta 

forma, não se percebe enquanto objeto de desejo, capaz de despertar o interesse do 

outro.  

Percebe-se, então, que a questão do desejo sexual no climatério não segue 

uma linearidade fácil de ser mensurada. É, contudo, um intrincado emaranhado de 

fatores: biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, tudo isso encarado numa 

perspectiva histórica. Faz-se necessária, no manejo das mulheres que estão sentindo 

os efeitos dessa síndrome, uma abordagem que permita a expressão de todas essas 

dimensões, com uma terapêutica capaz de responder a todas elas (VALENÇA; 

NASCIMENTO FILHO; GERMANO, 2010). 

 

Desempenho sexual 

 

Nesta subcategoria o desempenho sexual é descrito pelos autores como 

resultado de menos intensidade nos sintomas do climatério. Assim os resultados 

apresentados no estudo de Rodrigues et al. (2015) possibilitam levantar hipóteses de 

que a prática da atividade física pode estar associada com uma menor intensidade 

dos sintomas do climatério e padrões de desempenho sexuais mais elevados podendo 

variar de regular a bom/excelente.  

O estudo ainda traz que os sintomas do climatério classificados como de 

intensidade leve estiveram associados a um melhor padrão de desempenho sexual 

considerado bom/excelente, presumindo-se que as alterações no padrão de 
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desempenho sexual das mulheres no climatério têm uma forte relação com a 

intensidade destes sintomas.  

Sendo assim a farmacoterapia para disfunção sexual feminina é bastante 

restrita. A reposição estrogênica local melhora as queixas genitais em mulheres 

climatéricas, com impacto positivo na resposta sexual, e a racionalidade da terapia 

androgênica ainda não está estabelecida (LARA et al. 2008). 

 

Prazer sexual  

 

Nesta subcategoria o prazer sexual é descrito por Gonçalves; Barbosa 

(2009) como sendo uma imbricação do outro em nós, de nós no outro, pode-se 

configurar vínculo que vai além do relacionar-se usual e que se caracteriza pela 

necessidade de satisfação do prazer sexual. Necessidade latente em todos os 

indivíduos e em alguns momentos da vida, diante das fragilidades do corpo físico e 

das relações interpessoais que ao se encontrar limitada, o indivíduo pode desejar se 

esquivar do relacionamento afetivo/sexual.  

Para o autor o exercício do prazer se vincula à relação que se tem com o 

próprio corpo, com o outro e com o mundo. Assim, exercitar a sexualidade não é ter 

vida sexual ativa somente, é se encontrar consigo mesmo, é se sentir acompanhado, 

é ter o outro como presença viva, atuante, como ser-com-o-outro num ambiente 

afetuoso. Se assim for, as limitações físicas não serão entraves para o prazer de estar 

junto com o outro. E ainda, o autor descreve em seu estudo o relato de uma 

participante da pesquisa onde sua fala desvela que o corpo é objeto de prazer e que, 

no exercício do prazer, também é possível que o Ser sinta a importância do outro para 

si. Mas o que o difere dos outros animais é que a satisfação desse prazer não se 

encerra com o orgasmo. A vida sexual não pode ser circunscrita a um aparelho 

orgânico e não é pela vida sexual que se compreende a existência. O que dá sentido 

à vida é a possibilidade do compartilhar vivências, emoções, prazeres, alegrias e 

tristezas. 

Compreende-se que a mulher climatérica continua a sentir prazer, seu 

corpo continua erótico e erotizável, não devendo deixar de manifestar seu amor e 

sexualidade (VALENÇA; NASCIMENTO FILHO; GERMANO, 2010). 



 

 VOL. 05 N. 05 ANÁPOLIS/GO JAN./JUL. 2019 

 

104 
 

Por outro lado, quanto à realização do prazer sexual, no caso da mulher 

climatérica, é importante lembrar que não é só no seu corpo que as limitações se 

fazem sentir. No que se refere ao seu parceiro sexual, não se pode desconsiderar as 

suas condições físicas, pois, em geral, o homem encontra-se numa faixa etária em 

que os distúrbios da virilidade também são incidentes e, muitas vezes, justificados por 

algumas doenças crônico-degenerativas das quais é portador. Outro fato é que a 

sexualidade feminina sempre esteve envolvida em mitos e tabus que ficam registrados 

no inconsciente coletivo, e por manter-se envolta em mistérios, pecados e 

preconceitos, dificulta o vivenciar da mesma (GONÇALVES; BARBOSA, 2009). 

Vivência da sexualidade 
 

Esta subcategoria trata a vivencia da sexualidade sendo esta possível de 

ser vivida de forma saudável de satisfação do prazer mútuo estiver vinculado ao afeto 

e ao desejo de estar com o outro (GONÇALVES; BARBOSA, 2009). 

Para o autor outro fato é que a sexualidade feminina sempre esteve 

envolvida em mitos e tabus que ficam registrados no inconsciente coletivo, e por 

manter-se envolta em mistérios, pecados e preconceitos, dificulta o vivenciar da 

mesma além de que influencia na compreensão das múltiplas possibilidades do 

relacionamento. 

A humanização no cuidado de enfermagem às mulheres que vivenciam 

dificuldades relacionadas à sua sexualidade, como essência do “ser” mulher, e da 

prática sexual pelas alterações características da fisiologia específica da fase vivida, 

requer o acolhimento dessa mulher para que haja resolutividade nas respostas às 

suas necessidades. E esse é um campo onde é necessário mais avanço, visto que a 

sexualidade no climatério ainda não é uma área muito confortável aos enfermeiros 

que trabalham diretamente com a atenção primária. Estudos mostram que o 

despreparo na formação acadêmica requer reformulação da grade curricular e melhor 

embasamento dos enfermeiros na assistência à sexualidade (ANDRADE et al. 2016). 

Neste estudo de Santos et al. (2014) a análise dos dados revelou que não 

há diferenças significativas nos relatos que indiquem um padrão de respostas distinto 

a partir do perfil da mulher. Esse dado indica que a vivência da sexualidade está 
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relacionada a fatores que ultrapassam os aspectos geracionais e sociodemográficos, 

estando mais relacionados aos aspectos culturais. 

Entretanto, há que se pensar que alguns fatores podem ser condicionantes 

desse comportamento de aversão, principalmente aqueles que se concentram no 

imaginário e no psiquismo feminino. Isso resulta em uma situação de bloqueio 

psicológico para a vivência da relação sexual, com possibilidades de evolução, se 

forem alimentados (OLIVEIRA et al. 2008). 

Os autores ainda descrevem em seu estudo mudanças na vivência da 

sexualidade conforme relatos das mulheres onde mencionaram modificações 

significativas nesse âmbito. Estas alterações sexuais são consideradas incômodas, 

visto que repercutem na sua relação com o parceiro e consigo mesma. 

Na pesquisa de Alves de Araújo et al. (2013) resultados apontaram que a 

vida sexual da mulher no climatério ancorou-se nos estereótipos femininos de uma 

formação cultural conservadora, em que o sexo e o amor devem caminhar juntos, 

como algo indissociável e dependente um do outro. 

 

NECESSIDADE DE QUALIDADE DE VIDA  
 

Nesta categoria o estudo apresenta a necessidade de manter uma 

qualidade de vida que contribui para uma redução na intensidade dos sintomas, 

conferindo as mulheres satisfação e bem-estar conforme a seguir: 

Segundo Malheiros et al. (2014) este estudo tem como perspectiva a 

melhoria na qualidade de vida e o fortalecimento para a senilidade, pois a assistência 

à mulher climatérica é algo diferencial e imprescindível para o cuidado com a saúde 

feminina mundial, que envelhece continuamente. Entender os multifatores que 

rodeiam essa população e a realidade em que vivem é fundamental. Diante da 

escassez de estudos sobre o tema desta pesquisa na literatura nacional e 

internacional, os resultados deste estudo permitirão antever subsídios para as 

políticas públicas voltadas para a saúde da população aqui retratada, no sentido de 

minimizar a sintomatologia. 

Para Gonçalves; Barbosa (2009), no ciclo biológico das mulheres, tudo o 

que elas reconhecem sobre si é desvelado por meio da experiência no mundo, 
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mediante os vários estudos atribuídos a sexualidade e a qualidade de vida no 

climatério.   

Conforme descreve Rodrigues (2015) a intensidade dos sintomas do 

climatério pode afetar a sexualidade, a resposta sexual ou o padrão de desempenho 

sexual da mulher neste período. A prática de atividade física pode estar associada à 

menor intensidade dos sintomas do climatério e maior padrão de desempenho sexual. 

O aumento da expectativa de vida e seu impacto sobre a saúde da 

população feminina tornam imperiosa a necessidade de adoção de medidas com 

vistas à obtenção de melhor qualidade de vida durante e após o climatério. Portanto, 

é imprescindível que essas mulheres tenham acesso à informação em saúde, para 

uma melhor compreensão das mudanças do período de climatério e menopausa, e 

sejam capazes de contemplar tais fases como integrantes de seus ciclos de vida e 

não como sinônimos de velhice, improdutividade e fim da sexualidade (VALENÇA; 

NASCIMENTO FILHO; GERMANO, 2010). 

Segundo o autor supracitado, o diálogo entre os profissionais da área de 

saúde e as mulheres pode contribuir bastante para a melhoria da qualidade de vida e 

saúde no climatério, por permitir a troca de conhecimentos, saberes e experiências na 

busca de uma assistência integral, individualizada e humanizada.  

Para Andrade et al. (2016) vale lembrar que a sexualidade é um dos pilares 

da qualidade de vida e fator indispensável para manutenção da interação social e 

criação de vínculos. Portanto, é preciso ajudá-las, fortalecê-las, empoderando-as para 

que passem por essa fase de suas vidas com a maior naturalidade possível.  

É reconhecido que os sintomas climatéricos influenciam a qualidade de 

vida das mulheres e, sendo a satisfação sexual um importante marcador de bem-

estar, ao afetar a sexualidade, comprometem indiretamente a qualidade de vida das 

mulheres, sendo necessário enfatizar ações educativas, e o incentivo a atividades 

físicas para que tenham uma vida mais saudável (CABRAL et al. 2012; FONSECA et 

al. 2015). 

Em seu estudo Zampieri et al. (2009) reforça que, ao longo de seu processo 

de viver, as mulheres buscam fortalecer sua autoestima e suas singularidades, 

afirmando-se como mulheres. Na interação com outros em seu cotidiano, se revelam, 

amam, sofrem, são felizes e se transformam. O relacionamento conjugal revelou-se 

um fator importante para o viver saudável, sendo essencial para o processo de 
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socialização da mulher, formação de sua identidade e sentimento de pertença a um 

grupo social. Para as mulheres, a busca da autonomia e dos direitos tem sido 

primordial para fortalecer o papel social da mulher, a vivência plena da cidadania e a 

visibilidade da mulher na sociedade.  

É importante destacar que a intensidade da sintomatologia é diretamente 

relacionada as suas condições de vida previas, o meio social em que estão inseridas, 

a renda familiar e as relações familiares e afetivas, já que essas situações estão 

vinculadas ao sofrimento psíquico nesta fase (MORAES et al. 2015).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A proposta de buscar evidencias na literatura afim de conhecer sentimentos 

vivenciados por mulheres em relação a sexualidade no período do climatério, 

objetivou promover um maior conhecimento sobre o assunto, visando proporcionar 

por meio da informação, melhorias nos serviços de saúde prestados a essa clientela. 

As considerações desses estudos apontam para a necessidade de 

compreensão do climatério em uma dimensão ampliada e enquanto estado natural do 

ciclo vital feminino, havendo urgência na reorganização dos serviços de saúde para a 

atenção dessas mulheres, no sentido da implementação de estratégias diferenciadas, 

que as atendem não somente na expressão de alguma sintomatologia vivenciada. 

Essa atuação pode ser oferecida por ações educativas, individuais e coletiva.  

Entendemos que as mulheres vivenciam, no climatério, mudanças 

biológicas associadas a fatores psicológicos e sociais, sem identificarem que esses 

transtornos decorrem da falência ovariana e da desestabilização hormonal que leva à 

menopausa. A desinformação e o desconhecimento destes aspectos podem levar as 

mulheres a não tomarem os cuidados necessários com sua saúde nesta fase da vida, 

seja no que se refere ao acompanhamento ginecológico sistemático, a pratica de 

hábitos de vida saudáveis, como também diminui a possibilidade  que elas tenham 

concepções mais positivas sobre o climatério e a menopausa. 

Consideramos que a Enfermagem precisa estar mais atenta para atuar 

junto às mulheres em crise e desenvolver ações que visem à apropriação do 

conhecimento e do bem-estar, bem como o desenvolvimento pessoal, para que 

possam usar mecanismos de enfrentamento eficazes a fim de superar as 
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modificações e os conflitos causados pelo climatério. Promover a saúde implica 

conhecer como as famílias podem ajudá-las através de ações educativas que 

conduzem à segurança, ao equilíbrio emocional, à participação social e à tomada de 

decisão responsável e consciente. 

O processo de envelhecer não é um evento pontual, mas sequencial e 

contínuo, a partir do nascimento, que, como as demais fases da vida, precisam ser 

compreendidas existencialmente, assumidas por todos nós. Dessa forma, 

compreender a vivência das mulheres no climatério para nortear os profissionais 

envolvidos, abre assim novos horizontes para a assistência a essas mulheres em 

programas de atenção à saúde e promoção da qualidade de vida. 

REFERÊNCIAS 

 
ALVES DE ARAÚJO, Ivonete et al. Representações sociais da vida sexual de 
mulheres no climatério atendidas em serviços públicos de saúde. Texto & Contexto 
Enfermagem, v. 22, n. 1, 2013. Disponível em: http://www.redalyc.org/html/ 
714/71425827005/. Acesso em: 14 abr. 2018. 
 
ANDRADE, Ângela Roberta Lessa de et al. Cuidado de enfermagem à sexualidade 
da mulher no climatério: reflexões sob a ótica da fenomenologia. REME rev. min. 
enferm, v. 20, 2016. Disponível em: http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/ 
online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&ex
prSearch=29860&indexSearch=ID. Acesso em: 14 abr. 2108. 
 
CABRAL, Patrícia Uchôa Leitão et al. Influência dos sintomas climatéricos sobre a 
função sexual de mulheres de meia-idade. Revista Brasileira de Ginecologia e 
Obstetrícia, 2012. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/ 
29940. Acesso em: 12 maio 2018. 
 

FÉLIX, Claudiane de Lima; MACIEL, Elisabete dos Santos. A Sexualidade da 
Mulher no Climatério. Artigo apresentado a escola de medicina e saúde pública 
baiana como requisito parcial para obtenção do título de especialista em 
enfermagem obstétrica. Escola de Medicina e Saúde Pública Bahiana. 2016. 
Disponível em: HTTP://WWW7.BAHIANA.EDU.BR/JSPUI/BITSTREAM/BAHIANA/ 
734/1/TCC_%20A%20SEXUALIDADE%20DA%20MULHER%20NO%20CLIMAT%C
3%89RIO.PDF. Acesso em: 20 out. 2017. 

FIGUEIREDO, Thomas da Cunha; FRIGO. Leticia Fernandes; Climáterio e 
menopausa: um olhar acerca da sexualidade. Rev. Fórum de fisioterapia. V.15, n 
2, 2012. Disponível em: http://www.periodicos.usp.br/fpusp/article/view/132811. 
Acesso em:15 abr. 2018. 
 



 

 VOL. 05 N. 05 ANÁPOLIS/GO JAN./JUL. 2019 

 

109 
 

FONSECA, Fabiola Moura et al. Climatério: influencia na sexualidade feminina. 
Revista da universidade vale do rio verde. v. 13, n 2, p. 639-648. 2015. Disponível 
em: https://www.researchgate.net/profile/Ma_ RomanoSilva/publication/237572915_ 
Transtorno_disforico_premenstrual_revisao_conceito_historia_epidemiologia_e_etiol
ogia/links/545249d50cf24884d887ec1d/Transtorno-disforico-pre-menstrual-revisao-
conceito-historia-epidemiologia-e-etiologia.pdf#page=50. Acesso em: 12 abr. 2018. 
 
GONÇALVES, Roselane; BARBOSA MERIGHI, Miriam Aparecida. Reflexões sobre 
a sexualidade durante a vivência do climatério. Revista Latino-Americana de 
Enfermagem, v. 17, n. 2, 2009. Disponível em:  http://www.redalyc.org/html/ 
2814/281421907004/. Acesso em: 15 abr. 2018. 
 
LARA, Lúcia Alves da Silva et al. Abordagem das disfunções sexuais 
femininas. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 30, n. 6, p. 312-321, 
2008. Disponível em: http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/7682. Acesso em: 12 
abr. 2018. 
 

LUCENA, Cecília Timóteo; SOARES, M. C.; ALVES, E. R. P.; RAMOS, D. K. R.; 
MOURA, J. P.; dos SANTOS, R. C.; DIAS, M. D. Percepção de mulheres no 
climatério sobre a sua sexualidade. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, v. 
12, n. 1, p. 28-37, 2014. Disponível em http://periodicos.unincor.br/index.php/ 
revistaunincor/article/view/1196. Acesso em: 12 nov. 2017. 

 
MALHEIROS, Elizabeth Santos de Andrade et al. Síndrome climatérica em uma 
cidade do Nordeste brasileiro: um inquérito domiciliar. Revista Brasileira de 
Ginecologia e Obstetrícia, 2014. Disponível em; http://periodicos.unesc.net/ 
prmultiprofissional/article/view/3032. Acesso em 12 maio 2018. 
 
MENDES, Karina Dal Sasso et al. Revisão integrativa: método de pesquisa para a 
incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto & Contexto-
Enfermagem, v. 17, n. 4, p. 758-764, 2008. Disponível em: http://www.producao. 
usp.br/handle/BDPI/3509. Acesso em: 12 maio 2018. 
 
MORAES, T. O. S.; SCHNEID, J. L. Qualidade de vida no climatério: uma revisão 
sistemática da literatura. Rev Amazônia Sci Health [Internet]. 2015 [cited 2017 Jan 
28]; 3 (3): 34-40. Disponível em:  https://periodicos.ufpe.br/revistas/revista 
enfermagem/article/downloadSuppFile/23451/14706. Acesso em: 12 maio 2018. 
 

MORAIS, Daiane Aparecida; BARZAGLI, Kamila Ingredy Santos; PINELI, Mylena 
Tozzi; ALVES, Ângela Ferreira Silva Miranda; PAIVA, Sônia Maria Alves de. 
Atuação do enfermeiro à mulher no climatério. Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Graduação em Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais. 2012. 

OLIVEIRA, Deíse Moura de et al. Climatério e sexualidade: a compreensão dessa 
interfacepor mulheres assistidas em grupo. Texto & Contexto-Enfermagem, v. 17, 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/revista%20enfermagem/article/downloadSuppFile/23451/14706
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revista%20enfermagem/article/downloadSuppFile/23451/14706


 

 VOL. 05 N. 05 ANÁPOLIS/GO JAN./JUL. 2019 

 

110 
 

n. 3, p. 519-526, 2008. Disponível em: http://www.producao.usp.br/handle 
/BDPI/3934. Acesso em: 19 maio 2018. 

 
RODRIGUES Paiva Alves, Estela et al. Produção cientifica sobre a sexualidade de 
mulheres no climatério: revisão integrativa. Revista de Pesquisa Cuidado é 
Fundamental Online, v. 7, n. 2, 2015. Disponível em: http://www.redalyc.org/html/ 
5057/505750946035/. Acesso em: 14 maio 2018. 
 
SANTOS, Jéssica Lima de; LEÃO, Ana Paula Florindo; GARDENGHI, Giulliano. 
Disfunções sexuais no climatério. Reprodução & Climatério, v. 31, n. 2, p. 86-92, 
2016Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ 
S141320871630036X. Acesso em: 12 abr. 2018. 
 
SANTOS, Sheila Milena Pessoa dos et al. A vivência da sexualidade por mulheres 
no climatério. Revista de Enfermagem da UFSM, v. 4, n. 1, p. 113-122, 2014. 
Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/index.php/reufsm/article/view/8819. Acesso 
em:14 abr. 2018. 
 

SANTORO N, EPPERSON CN, MATHEWS SB. Menopausal symptoms and their 
management. Endocrinology and metabolism clinics of north america. 
2015;44(3):497-515. DOI:10.1016/J.ECL.2015.05.001. 

SILVA, João Paulo Lopes da; CASTRO MARCOLINO de, Emanuella; SILVA, 
Nathália Maria; MOURA, Ingrid Morais de; ARAÚJO, Maria Zélia. Representações do 
climatério e suas repercussões na vida da mulher: uma revisão sistemática. Anais 
CIEH 2015.Vol. 2, N.1 2015. 
 

SOUZA, N.L.S.A.de; ARAÚJO, C.L.de O. Marco do envelhecimento feminino, a 
menopausa: sua vivência, em uma revisão de literatura. Revista Kairós 
Gerontologia, 18(2), pp. 149-165. São Paulo: 2015. Disponível em: 
http://www.scielo.br/ pdf/psoc/v25n2/18.pdf. Acesso em: 18 abr. 2018. 

SOUZA, Socorro Silvania et al., SANTOS, Rosely Leyliane dos., SANTOS, Ana 
Deyva Ferreira dos. Mulher e climatério: concepções de usuárias de uma unidade 
básica de saúde. Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, 2017.. Disponível 
em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S141320871730002X. Acesso 
em: 20 jun. 2017 

VALENÇA, Cecília Nogueira; DO NASCIMENTO FILHO, José Medeiros; 
GERMANO, Raimunda Medeiros. Mulher no climatério: reflexões sobre desejo 
sexual, beleza e feminilidade. Saúde e Sociedade, v. 19, n. 2, p. 273-285, 2010. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12902010000200005. Acesso em:14 mar. 2018. 

ZAMPIERI, Maria de Fátima Mota et al. O processo de viver e ser saudável das 
mulheres no climatério. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, v. 13, n. 2, p. 
305-312, 2009. Disponível em: http://www.redalyc.org/pdf/1277/127715322010.pdf. 
Acesso em: 23 maio 2018. 


