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EDITORIAL 
 

A Revista Altos Conhecimentos, da Faculdade FIBRA, tem a finalidade de 

contribuir com a divulgação dos saberes produzidos em diversas áreas, como os 

realizados pelo Direito, pela Pedagogia e pela Enfermagem. A ideia é reunir um 

periódico que seja capaz de cumprir com o caráter multidisciplinar que caracteriza sua 

linha editorial.  

Então, com a perspectiva enunciada, os artigos que compõem a revista e 

seus respectivos autores estão assim explicitados: “O duplo viés da liberdade e o 

princípio da legalidade: a atuação da administração pública ante a lei inconstitucional”, 

do professor Guilherme de Moraes Bittar; “Tutela da criança e do adolescente no 

Brasil: da perspectiva histórico-conceitual à proteção integral”, dos pesquisadores 

Daniel Santos Ribeiro, Ingred Karen Lima, Nayara Ramos de Azevedo Estevan e 

Tiziano Mamede Chiarotti; “A inclusão no ensino superior”, das articulistas Gisélia dos 

Santos Pereira Carmo e Paloma Barbosa Vasconcelos; “Uso de radiofármacos 

Radium-223, Samário-153 e Estrôncio-89 no tratamento de câncer de próstata em 

metástase óssea” dos autores Fabiana Romana Sampaio da Rocha, Raylla Feitosa 

Cruz, José de Souza Soares, Leila Batista Ribeiro e Elias Rocha de Azevedo Filho; e, 

por fim, “A percepção da assistência de enfermagem pelos usuários do SUS”, dos 

autores Rosilene Ferreira Morais Luiz, Leila Batista Ribeiro, Gláucia Oliveira, Danielle 

Ferreira Silva, Wanderlan Neves Cabral e Alberto César da Silva Lopes . 

Os artigos acima enumerados, porquanto, além de demonstrarem o caráter 

multidisciplinar da Revista, também demonstram que o conhecimento é construído 

pela pluralidade de autores que escrevem os textos, num inequívoco ato coletivo de 

construção do conhecimento.  

Enfim, desejo a todos e a todas uma excelente leitura! 

 
Prof. Me. Tiziano Mamede Chiarotti 

Editor Chefe da Revista  
Altos Conhecimentos 
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O DUPLO VIÉS DA LIBERDADE E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: 

A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANTE A LEI INCONSTITUCIONAL 

 
THE DOUBLE VIES OF LIBERTY AND THE PRINCIPLE OF LEGALITY: THE ACT 

OF THE PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE UNCONSTITUTIONAL LAW 

 
Guilherme de M. Bittar 

Bacharel em Relações Internacionais (PUC-GO). Especialista em Direito Constitucional (Anhanguera-
Uniderp/Rede LFG). Especialista em Direito Constitucional (Instituto Brasiliense de Direito Público – 

IDP). Mestrando do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos (UFG). 
Coordenador Regional em Goiás do Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural. Professor de Direito 

Constitucional, Direitos Humanos, Ciência Política, Teoria-Geral do Estado e Direito Internacional 
Público na Faculdade Fibra Analista Judiciário do TJ-GO. 

 
Resumo: O objetivo deste estudo é traçar uma breve análise, sem a pretensão de esgotar o 
tema na sua integralidade, sobre os limites da atuação estatal, principalmente do Poder 
Executivo – em quaisquer dos entes federativos – frente às leis que julgue inconstitucionais. 
Para isso, pretendeu-se construir uma digressão sobre o próprio conceito de liberdade, com 
o fito de se expor como a sua definição ontológica é distinta quando aplicada para o indivíduo 
ou para o Estado e seus agentes, compondo a já conhecida diferença entre o Princípio da 
Legalidade voltado ao indivíduo e o Princípio da Legalidade voltado à administração pública, 
considerando, portanto, que legalidade e liberdade são conceitos umbilicalmente ligados, 
porquanto é a própria lei quem viabiliza a liberdade. 
Palavras-chave: Liberdade. Legalidade. Inconstitucionalidade. Poder Executivo. Controle 
repressivo de constitucionalidade. 

 
Abstract: The aim of this study is to elaborate an analysis, not intending to explore the subject 
in its completeness, about the limits of the state action, mainly the Executive Power activity – 
in any of the federal entities – concerning the unconstitucional laws. For that purpose, it was 
intended to build a digression into the very concept of freedom, with the goal of exposing how 
its ontological definition varies when it is applied to the individual or to the State and its agents, 
composing the already known difference between the Principle of Legality directed to the 
individuals and the Principle Of Legality directed to the government, considering, therefore, 
that legality and freedom are strictly connected concepts, for it is the law itself that makes 
freedom possible. 
Keywords: Freedom. Legality. Unconstitutionality. Executive Power. Repressive constitutional 
review. 

 

INTRODUÇÃO 

Quando se coloca a liberdade sob discussão, a textura extremamente 

porosa do termo nos leva a conceber uma miríade de valores, abrindo espaço para 

fundamentações que podem, em última instância, levar a resultados completamente 

antagônicos e contraditórios. É, a tentativa de se esboçar um conceito de liberdade, 

tão antiga quanto as primeiras propostas de se refletir sobre a própria condição 
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humana, sobre o que se debruçaram – e ainda o fazem – centenas de filósofos, 

sociólogos, políticos, religiosos, antropólogos e demais pensadores. 

Neste diapasão, diversas foram as definições sobre liberdade que serviram 

para moldar ideologias das mais diversas, ou mesmo fundamentar ações e condutas 

que serviram tanto para solidificar e manter o status quo quanto para justificar 

insurgências contra o poder vigente, em uma real prática do direito de resistência – 

também corolário da liberdade. 

Desde os povos antigos – Grécia, Roma, Estado Hebreu, etc – até os 

países que simbolizaram a vanguarda na consolidação das primeiras democracias 

modernas, a liberdade esteve presente enquanto valor intrínseco ao homem, 

variando, em cada caso, sua fundamentação filosófica, que perpassou correntes que  

situavam a liberdade em planos divergentes, desde aqueles fundados nos valores 

metafísicos do direito natural, àqueles, de ordem positivista, que condicionavam a 

liberdade a uma previsão normativa emanada de ente estatal soberano e legítimo. 

Em linhas gerais, a doutrina jusnaturalista “distingue, ao lado do direito real, 

isto é, do direito positivo, posto pelos homens e, portanto, mutável, um direito ideal, 

natural, imutável, que identifica com a justiça”1. Em outras palavras, “a noção de um 

direito natural se refere a uma ordem jurídica ideal”2, de modo a se poder afirmar, com 

base nessa corrente, que “uma norma só é válida se é justa”3. 

A origem e fundamentação do direito natural variou, historicamente, 

conforme três fases: “para o estoicismo helênico, localizava-se na natureza cósmica. 

No pensamento teológico medieval, o Direito Natural seria a expressão da vontade 

divina. Para outros, se fundamenta apenas na razão”4, a exemplo de, neste último 

caso, autores como “Hugo Grócio, Hobbes, Spinoza, Pufendorf, Wolf, Rousseau e 

Kant”5. 

É a partir da monopolização estatal da produção de normas, que começa 

na idade média – com a produção de compilações normativas, como a de Justiniano 

–, passando pela Escola Histórica – de Gustavo Hugo e Savigny – na Alemanha e se 

                                                           
1KELSEN, Hans. A justiça e o direito natural. Trad. e Pref. João Baptista Machado. Coimbra: Almedina, 
2009, p. 102. 
2SALDANHA, Nelson. Filosofia do direito. 2. ed. – Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 184. 
3BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. 3. ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 46. 
4NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 34. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2012, pp. 374-377. 
5Idem, ibidem, loc. cit. 



 

 VOL. 04 N. 04 ANÁPOLIS/GO JUL./DEZ. 2018 

 

8 
 

consolida com o surgimento do Estado moderno – cujo modelo legicêntrico estatal deu 

origem, inicialmente, aos grandes códigos, a exemplo do Napoleônico –, que se dá a 

“realização política do princípio da onipotência do legislador” e a transição da filosofia 

jusnaturalista para a juspositivista6. 

De fato, é com base na criação e surgimento de uma teoria do Estado 

moderno que poder-se-á desenvolver o princípio da legalidade e, com isso, aplicá-lo 

não apenas à liberdade do indivíduo, mas também à atuação da administração 

pública, de modo a delinear seus limites. 

Inclusive, é nesse contexto que será possível se falar em uma ação 

contrária à própria lei em algumas hipóteses, como na não aplicação de uma norma 

que, ao juízo do administrador, se configura inconstitucional, ainda que não declarada 

como tal pelo órgão responsável pelo controle repressivo de constitucionalidade, que, 

no Brasil, é confiado ao Judiciário7. 

Assim, é notório que a lei, enquanto expressão da vontade geral, deve 

submeter não apenas o indivíduo – origem e fim do contrato social –, mas também o 

próprio Estado, posto que “no regime que adotamos, os representantes do povo – 

portadores de mandato por ele outorgado, na forma institucional – decidem, de modo 

inaugural, genérico e abstrato, o que os órgãos do Estado haverão de fazer”8. 

 
A LIBERDADE EM PERSPECTIVA 

 
Dentre os primeiros esforços em se elucubrar sobre a liberdade humana, é 

nos teóricos da Grécia antiga que se encontram as primeiras linhas definidoras do 

conceito. Por meio de Platão, fica assentada a ideia de liberdade com uma conotação 

ética, pois, para ele, “livre é o homem cuja ação se dirige ao Bem (não a um bem), 

pois o Bem conduz à sua autarquia e, assim, à liberdade”9, exigindo a liberdade como 

expressão política, de modo que só pode ser realizada na polis, exprimindo um fim, 

                                                           
6BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: lições de filosofia do direito. Trad. Márcio Pugliesi, Edson 
Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 2006, p. 45 e ss. 
7FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 39. ed. – São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 70. 
8ATALIBA, Geraldo. República e constituição. 2. ed. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. – São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 181. 
9FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de filosofia do direito: reflexões sobre o poder, a liberdade, 
a justiça e o direito. 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2009, p. 99 
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um arquétipo, um objetivo a ser atingido pelo homem individualmente e pela polis, 

enquanto organização social. 

Em sintonia com a definição de liberdade em uma dimensão interna, é a 

definição do Estoicismo, em que a liberdade é “uma espécie de luta da natureza 

anímica do homem contra as paixões, concebidas estas como algo contra a 

natureza”10. Não de outra forma, o vínculo entre liberdade e livre-arbítrio11, como 

elemento decisivo na formação do conceito de liberdade no seu aspecto jurídico, é 

fortemente desenhado a partir do Cristianismo. 

A capacidade volitiva do homem – expressa em sua autonomia da vontade 

como determinante da sua dignidade e, consequentemente, de sua liberdade – pode 

ser percebida em Santo Agostinho, para quem “querer é ser livre”, posto que é 

possível obrigar alguém a fazer qualquer coisa, mas é impossível obrigar alguém a 

querer algo12. 

Também se verifica o livre arbítrio como cerne da liberdade e dignidade 

humana na obra do pensador renascentista Pico Della Mirandola13, para quem que o 

                                                           
10Idem, ibidem, p. 102. 
11Importante salientar a contraposição acerca da visão do livre-arbítrio dos deterministas e não 
deterministas: “Os não-deterministas sustentam que os seres humanos são possuidores de livre-
arbítrio na medida em que têm Liberdade de escolha; isto quer dizer que suas escolhas efetivas, bem 
como o comportamento delas resultante não são determinados causalmente, constituindo apenas 
eventos acidentais. Os deterministas podem, com total coerência, negar a doutrina do livre-arbítrio e 
afirmar, ao mesmo tempo, que muitas vezes os homens têm Liberdade de escolha. O argumento destes 
últimos se fundamenta no fato de que a possibilidade de A fazer x ou z não elimina a possibilidade de 
explicar e prever a escolha efetiva de A mediante leis (por exemplo, psicológicas ou sociológicas) 
causais.” (BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Vol. 
I. – 11. ed. Trad. Carmen C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, João Ferreira, Luís Guerreiro Pinto Cacais 
e Renzo Dini. – Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, p. 710. Verbete “liberdade”.) 
12Idem, ibidem, p. 108. 
13Filósofo italiano neoplatônico renascentista que, provavelmente, não foi o primeiro a afirmar a 
dignidade do homem enquanto valor inerente à raça humana, como muitos apregoam, não obstante 
sua contribuição tenha sido essencial e salutar ao tema. Nesta quadra, vale mencionar o célebre 
jusfilósofo, advogado e orador Marco Túlio Cícero, que, já na era pré cristã, afirmou em sua obra “Dos 
Deveres”, ao tratar do decoro como parte integrante da honestidade, que este (o decoro) “é o que 
convém à dignidade humana”, e esta, por sua vez, é o que diferencia a natureza do homem da dos 
animais. Colaborando com tal premissa, coloca que o decoro “é como um ornamento da vida, um tipo 
de moderação, modéstia e pleno domínio das paixões, [...] cuja natureza não pode ficar separada da 
probidade, já que o que é honesto é decente e vice-versa, [...] vez que tudo que é injusto como as 
coisas torpes é igualmente indecoroso.”. É aqui, em meio a este discurso que Cícero, ao abarcar 
conceitos contíguos entre si – como o de decoro, temperança, moral, dever e justiça –, visa a 
estabelecer, de certa forma, uma estreita relação entre Direito e Moral, ao afirmar que “existe diferença 
entre justiça e pudor no que tange às relações sociais: enquanto a justiça veta lesar direitos alheios, a 
vergonha (pudor) impõe não magoar nem ofender o outro” (Cf. CÍCERO. Os Deveres – Tomo I. Trad. 
Luiz Ferracini. São Paulo: Escala, 2008). 
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“homem é animal de natureza vária, multiforme e mutável”, pois se forja, modela e 

transforma a si mesmo desenhando a sua índole ao comando de seu próprio arbítrio, 

podendo “se degenerar até aos seres que são as bestas ou se regenerar até as 

realidades superiores que são divinas, por decisão do seu ânimo”14. 

Com o nascimento da era e do Estado modernos, calcados em marcos 

teóricos como, principalmente, a teoria do contrato social, marcos históricos, a 

exemplo das revoluções liberais dos séculos XVII e XVIII e marcos filosóficos como a 

construção do paradigma do homem racional e da filosofia da consciência, corolário 

do iluminismo, como fundamento último da subjetividade humana, a liberdade toma 

novos contornos. 

Segundo Bobbio, “a Revolução Francesa foi o empreendimento político 

através do qual os frutos da filosofia esclarecedora foram recolhidos e difundidos no 

mundo. O século que se seguiu foi chamado de século da liberdade”15. 

Neste diapasão, vale lembrar a célebre distinção, traçada por Benjamin 

Constant, entre liberdade dos antigos e liberdade dos modernos: aquela seria 

traduzida pela chamada liberdade positiva, que corresponde à liberdade de participar 

do poder político – atuação do cidadão na agora grega, para definir os rumos da polis 

–, enquanto esta, chamada também de liberdade negativa, diz respeito ao “gozo 

privado de alguns bens fundamentais para a segurança da vida e o desenvolvimento 

da personalidade humana – como as liberdades pessoais, a liberdade de opinião, de 

iniciativa econômica, de reunião e similares”16. 

 
A LEI ENQUANTO CONDIÇÃO DE LIBERDADE NO ESTADO DE DIREITO 

 
Já anotou o grande mestre constitucionalista brasileiro, José Afonso da 

Silva, que a lei “constituiu o princípio basilar do Estado de Direito, que é criação do 

liberalismo”17. Adiciona: “a palavra lei, não a palavra liberdade, é que se destaca nos 

                                                           
14 PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. Discurso Sobre a Dignidade do Homem. 2ª ed. bilíngue. Trad.: 
Maria de L. S. Ganho. – Lisboa: Edições 70, 2008, p. 57. (destaques nossos). 
15BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. 5. ed. – Rio de Janeiro: Ediouro, 2002, p. 79. 
16Idem, ibidem, p. 62. 
17SILVA, José Afonso da. Processo constitucional de formação das leis. 2. ed. – São Paulo: Malheiros, 
2007, p. 29. 
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comentários da Declaração de Direitos de 1789.18” Segundo o constitucionalista, 

menciona Jean-Luc Chabot que “a liberdade decorre da lei e de seu exercício: lá onde 

está a lei, lá está a liberdade para os revolucionários franceses”19. 

De fato, leciona Dennis Lloyd que 

A lei funciona como um meio de dirigir e impor restrições às atividades 
humanas e, portanto, deve parecer um tanto paradoxal que a ideia de 
liberdade possa estar consubstanciada na lei. A resposta a esse aparente 
paradoxo será vislumbrada se dirigirmos as atenções não para o homem 
unicamente como um indivíduo que vive num estado irrestrito de natureza, 
mas para o homem como ser social vivendo uma vida de inter-relações 
complexas com os outros membros da sua comunidade. O famoso cri de 
coeur de Rousseau – “O homem nasce livre; mas por toda a parte está 
acorrentado” – pode ter derivado da noção romântica de que o selvagem vive 
uma vida de liberdade e simplicidade primitivas, mas, na prática – como o 
próprio Rousseau percebeu –, o homem nunca está isolado e livre nesse 
sentido, mas é sempre parte de uma comunidade e o grau de liberdade que 
ele goza ou a extensão das restrições sociais que lhe são impostas 
dependerão da organização social de que ele é membro. Cumpre recordar 
que uma restrição tampouco é, necessariamente, uma violação da liberdade. 
A lei restringe a agressão física de uma pessoa a outra, mas se a agressão 
indiscriminada fosse permitida nenhuma sociedade humana poderia 
sobreviver, pois não existiria sequer aquele grau mínimo de segurança sem 
o qual os cálculos humanos para o futuro seriam fúteis. Por conseguinte, as 
restrições universais desse caráter desempenham um papel essencial, ainda 
que indireto, na garantia da liberdade para todos.20 

 

É nesse sentido que Montesquieu, em sua magnum opus, afirma que “[a] 

liberdade é o direito de fazer tudo o que é permitido pelas leis, e se um cidadão 

pudesse fazer o que elas proíbem, ele não teria mais liberdade, porque os outros 

cidadãos teriam do mesmo modo esse poder”21. 

Todavia, o princípio da legalidade, que é específico do Estado de Direito, 

porque o qualifica e lhe dá a identidade própria, não condiciona apenas as ações dos 

indivíduos, como também o próprio Estado. É, conforme anota Bandeira de Mello, “o 

fruto da submissão do Estado à lei. É, em suma: a consagração da idéia de que a 

Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei”22. 

Assim, pode-se dizer que 

                                                           
18Idem, ibidem, loc. cit. (destaques no original). 
19Histoire de la Pensée Politique (XIX et CC siècle), p. 5, apud SILVA, op. cit., p. 29. 
20LLOYD, Dennis. A ideia de lei. Tradução: Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 166. 
21MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat. Do espírito das leis. – tradução, introdução e notas de 
Edson Bini. – Bauru-SP: EDIPRO, Série Clássicos, 2004, p. 188. 
22BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 100. 
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o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. 
Esta deve tão somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 
atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o 
Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de 
dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas 
pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 
Brasileiro.23 

 

Todavia, cumpre indagar: há espaço para aberturas no que tange à 

vinculação da administração pública à lei? O princípio da legalidade para o 

administrador comporta exceções? Cabe ao chefe do Poder Executivo, em alguns 

casos, descumprir a lei sob o pretexto de considerá-la inconstitucional? Para tanto, é 

mister avaliar algumas premissas. 

 
A ATUAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO FRENTE À LEI POR ELE 

CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL 

 
Como mencionado alhures, o controle repressivo de constitucionalidade 

das leis é incumbido ao Poder Judiciário, em regra. Todavia, a doutrina majoritária 

ventila outras hipóteses de controle repressivo, ou seja, aquelas hipóteses de controle 

realizado a posteriori, isto é, sobre a lei ou ato normativo finalizado, completo, já tendo 

superado o devido processo legislativo. Uma delas é a controversa hipótese de 

controle exercido pelo Poder Executivo, objeto de nossa análise, nesta quadra. 

O principal fundamento que norteia a possibilidade de controle repressivo 

de constitucionalidade pelo chefe do Poder Executivo é o de que o princípio da 

constitucionalidade se sobrepõe ao princípio da legalidade. Isto é, o de que o dever 

de respeitar a Constituição vem antes do dever de se respeitar a lei, caso as duas 

incumbências se entrechoquem. 

Nesse sentido, é possível afirmar que, como não incumbe ao Poder 

Executivo o controle repressivo de constitucionalidade das leis, a decisão 

administrativa que negue cumprimento à lei inconstitucional deve ser vista como uma 

competência a ser exercida cum grano salis, mormente no estado atual de 

configuração do sistema de jurisdição constitucional trazido pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 – e suas posteriores alterações –, onde se 

atribuiu ao Presidente da República e aos Governadores de Estado ou do Distrito 

                                                           
23Idem, ibidem, p. 101. 
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Federal a legitimidade para ajuizamento de Ação Direta de Constitucionalidade, 

conforme, respectivamente, art. 103, inciso I e art. 103, inciso V, da Lex Legum. 

Posto isso, cabe inferir que, ainda que o chefe da Administração Pública 

pretenda negar cumprimento a lei que entenda inconstitucional, mesmo se 

considerando que poderia impugná-la por meio de ação direta, um outro requisito para 

o uso dessa prerrogativa é de se exigir que o faça de maneira fundamentada, 

motivada, ou seja, conforme o princípio da motivação, um dos princípios ordenadores 

da Administração Pública, de modo que esta, 

quando do descumprimento de lei passível de inconstitucionalidade, 
que demonstre o porquê da sua ação desvinculada da lei, isto é, que 
exponha o dispositivo que está em dúvida, o preceptivo constitucional 
com que a lei inferior estaria em conflito e as razões que a levaram a 
crer na inconstitucionalidade, tudo isso, é claro, sob a égide do razoável 
[...]24. 

 

Por fim, quanto aos Prefeitos, que não foram contemplados com a 

permissão constitucional para iniciar processo legislativo constitucional para a 

impugnação de leis por meio de ação direta, cabe salientar que, em razão da defesa 

do princípio federativo, cabe considerar que tal situação 

faria com que os chefes desses Executivos ficassem ou prejudicados 
ou em posição mais benéfica, se comparados com os dos outros dois 
entes federativos. Sim, porque ou lhes seria permitido descumprir as 
leis inconstitucionais, enquanto que os demais chefes de Executivo 
teriam de ingressar com a respectiva ação direta, (…) ou lhes seria 
proibido descumprir essas leis, e outra alternativa não lhes restaria, ao 
passo que os demais chefes de Executivo estariam contemplados com 
a possibilidade de insurgirem-se contra essas leis por via de alguma 
ação direta25. 

   
 

 

 

 

                                                           
24TAVARES, André Ramos. A lei inconstitucional e o poder executivo no marco do estado constitucional 
de direito. In: SAMPAIO, José Adércio Leite (Coord.). Constituição e crise política. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2006, pp. 482-483. 
25Idem, ibidem, pp. 486-487. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Por derradeiro, é possível compreender que a atuação legislativa é a 

condição sine qua non para a delimitação da atuação pública e privada, de todos os 

entes da administração e dos indivíduos, estes que antecipam suas ações – em 

prestígio ao princípio da segurança jurídica – por meio da lei, condição máxima de 

liberdade no Estado Democrático de Direito, e aqueles que, ainda que devam conduzir 

suas ações na lei, podem, em casos excepcionais, atuar em desconformidade com a 

lei, desde que em conformidade com a Constituição e dentro de fundamentação e 

razoabilidade mínimos. 

Estes seriam, então, os moldes daquilo que se entende por Princípio da 

Legalidade aplicado ao administrador público, sem se olvidar que é o máximo respeito 

ao ordenamento jurídico um vetor sem cuja observância não há que se falar em 

valores verdadeiramente republicanos nem democráticos. 
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Resumo: A ideia presente no artigo consiste na averiguação da proteção integral 
disponibilizada ao menor na Lei n. º 8.069, de 13 de julho de1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA) e seu fundamento constitucional. Em outras palavras, o objetivo do texto 
é destacar a evolução conceitual e histórica do entendimento sobre os menores, os princípios 
que efetivam tal proteção no ordenamento brasileiro e os dispositivos garantidores disto na 
Constituição Federal de 1988 – CF/1988 e no ECA. Para isso ocorrer, adotou-se como 
metodologia o levantamento doutrinário e legal, dividindo o estudo em 2 (duas) partes: Da 
perspectiva histórico-conceitual dos direitos da criança e do adolescente no geral e no Brasil 
em particular e Da doutrina da proteção integral do menor aos seus princípios informadores. 
Por fim, conclui-se que o menor é visto como vulnerável devendo assim ser protegido e o ECA 
veio com o propósito de garantir sua efetiva proteção. 
Palavras-Chave:  Perspectiva histórico-conceitual. Proteção integral. Lei 8.069/1990. 
 
Abstract: The idea present in the article consist in the investigation of the integral protection 
available to the smallest in Law n. 8.069, of July 13, 1990 (Statute of the Child and Adolescent 
– ECA) and its constitutional basis. In other words, the purpose of the text is to highlight the 
conceptual and historical evolution of the understanding about minors, the principles that effect 
such protection in the Brazilian order and the provisions guaranteeing this in the Federal 
Constitution of 1988 – CF/1988 and in the ECA. For this to happen, the doctrinal and legal 
survey was adopted as methodology, dividing the study into 2 (two) parts: From the historical-
conceptual perspective of the rights of children and adolescents in general and in Brazil in 
particular and The doctrine of integral protection of the minor to its reporting principles. Finally, 
it is concluded that the minor is seen as vulnerable and should therefore be protected and the 
ECA came with the purpose of guaranteeing its effective protection. 
Keywords: Conceptual-historical perspective; Integral protection; Law 8.069/1990. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia que perpassa o artigo consiste na averiguação da proteção integral 

disponibilizada ao menor na Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 

e do Adolescente – ECA e seu fundamento constitucional. Em outras palavras, o 

objetivo do texto é destacar a evolução conceitual e histórica do entendimento sobre 

os menores, os princípios que efetivam tal proteção no ordenamento brasileiro e os 

dispositivos garantidores disto na Constituição Federal de 1988 – CF/1988 e no 

próprio ECA.  

Pelo senso comum, sabe-se que a proteção garantida pela legislação é 

vasta, mas se observa que há um desconhecimento por parte do grande público das 

diretrizes orientadoras para aplicação das normas de proteção da criança e do 

adolescente, pois 

 
[...] é fundamental a compreensão do caráter princípio lógico adotado pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei tem o objetivo de tutelar a criança 
e o adolescente de forma ampla, não se limitando apenas a tratar de medidas 
repressivas contra seus atos infracionais. Pelo contrário, o Estatuto dispõe 
sobre direitos infanto-juvenis, formas de auxiliar sua família, tipificação de 
crimes praticados contra crianças e adolescentes, infrações administrativas, 
tutela coletiva etc. Enfim, por proteção integral deve-se compreender um 
conjunto amplo de mecanismos jurídicos voltados à tutela da criança e do 
adolescente (BARROS, 2005, p. 21) 

 
Diante desta situação – tutela da criança e do adolescente –, percebe-se 

que é imperiosa a observância da atuação do Estado, no que se refere à efetividade 

das medidas protetivas aplicadas, com fulcro na doutrina da proteção integral à 

criança e ao adolescente e seus princípios informadores. E, neste contexto, faz-se 

mister a proteção integral da criança de forma a garantir-lhe completo 

desenvolvimento, nos moldes dos princípios protetivos, tendo em vista a fragilidade 

da fase inicial de vida do ser humano e a sua importância para a respectiva formação 

física, psíquica e social. 

Enfim, o artigo tem a finalidade de analisar a proteção disponibilizada pelo 

ECA, no concernente à aplicação da doutrina da proteção integral e os mecanismos 

dispostos para garantia desta proteção à criança e ao adolescente. 
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DA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CONCEITUAL DA TUTELA DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE NO GERAL E NO BRASIL EM PARTICULAR 

 
A criança e o adolescente fazem parte efetiva da História, evidenciando que 

com o passar dos anos, percebeu-se sua vulnerabilidade e necessidades que 

deveriam ser protegidas, até que se atingisse os moldes atuais existentes, que visam 

garantir os direitos desses menores (VANNUCHI; OLIVEIRA, 2010, p.80). 

No ano de 1989, na Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, 

definiu-se como criança todos os menores de 18 anos, mas no Brasil, no ano de 1990, 

por meio do ECA, em seu artigo 2°, ficou compreendido que criança é todo aquele 

menor de 12 anos, e os adolescentes são aqueles que têm entre 12 e 18 anos (LIMA; 

SANTOS, 2010, p.17), verbis: 

 
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 
de idade. 
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente 
este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade (BRASIL, 
1990). 

 

Vale a pena destacar que o ECA ainda trata da existência de ressalvas, 

expostos no parágrafo único do seu art. 2°, posto que pode haver situações em que o 

adolescente é considerado entre 18 e 21 anos, sendo conceituado como infanto-

juvenil. Assim, de forma bem sucinta conceitua-se criança e adolescente como 

aqueles indivíduos que se encontram em desenvolvimento físico e mental 

(BITENCOURT, 2009, p.188). 

 Logo, é nessa etapa que as crianças realizam suas fantasias, brincadeiras, 

aprendizados e os adolescentes, por conseguinte, suas descobertas e suas 

potencialidades, ambos desfrutando de seus direitos pela condição de cidadão 

(CUSTÓDIO, 2009, p.34). 

Para Veronese (2007), cidadão é, por definição:  

[...] todo aquele que tem seus direitos fundamentais protegidos e aplicados, 
ou seja, aquele que tem condições de atender a todas as suas necessidades 
básicas, sem as quais seria impossível viver, desenvolver-se e atualizar suas 
potencialidades enquanto ser humano, isto posto, pode-se dizer que cidadão 
é quem tem plenas condições de manter a sua própria dignidade. 
(VERONESE, 2007, p.131). 
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Nessa toada, a criança e o adolescente são indivíduos que devem receber 

cuidados, sendo considerados cidadãos de acordo com a definição retrocitada, pois é 

uma concepção bastante adotada pelos doutrinadores. Porém, o conceito de criança 

e de adolescente nem sempre foi entendido dessa forma, sendo preciso entende-lo 

na sua perspectiva histórica. 

De fato, conforme apontam doutrinadores, nos períodos egípcios, gregos e 

romanos, a figura da criança e do adolescente era de que eles não eram frágeis, que 

não mereciam uma proteção especial. Tais perspectivas conceituais, ainda, 

perpassaram por todo o período medieval europeu, apesar de pequenas 

diferenciações (CUSTÓDIO, 2009, p.34). 

Em consonância a isso, destaca-se a citação abaixo colacionada: 

No Oriente Antigo, o Código de Hamurábi (1728/1686 a.C.) previa o corte da 
língua do filho que ousasse dizer aos pais adotivos que eles não eram seus 
pais, assim como a extração dos olhos do filho adotivo que aspirasse voltar à 
casa dos pais biológicos (art. 193). Caso um filho batesse no pai, sua mão 
era decepada (art. 195). Em contrapartida, se um homem livre tivesse 
relações sexuais com a filha, a pena aplicada ao pai limitava-se a sua 
expulsão da cidade (art. 154) (BARROS, 2005, p.71) 

 
Desse modo, é possível evidenciar que a criança e o adolescente não 

tinham direitos e garantias protegidos na antiguidade, posto que eram vistos como 

indivíduos que não se encontravam em situação de vulnerabilidade (LIMA; SANTOS, 

2010, p.26). 

Neste viés: 

Em Roma (449 a. C), a Lei das XII Tábuas permitia ao pai matar o filho que 
nascesse disforme mediante o julgamento de cinco vizinhos (Tábua Quarta, 
nº 1), sendo que o pai tinha sobre os filhos nascidos de casamento legítimo 
o direito de vida e de morte e o poder de vendê-los (Tábua Quarta, nº 2). Em 
Roma e na Grécia Antiga a mulher e os filhos não possuíam qualquer direito. 
O pai, o Chefe da Família, podia castigá-los, condená-los e até excluí-los da 
família (AMIN, 2010, p.181). 

 
No período da Idade Média europeia, a criança só era considerada incapaz 

até o momento em que ela não conseguia se cuidar sozinha, ou seja, quando a criança 

passava a conseguir tomar banho, alimentar e andar sozinha, já eram consideradas 

capazes de integrar e conviver com responsabilidades no meio dos adultos. Quando 

não ocorria tal independência, elas eram consideradas sujeitos sem direitos que 

ficavam sob a autoridade dos pais (TAVARES, 2001, p.46).  
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Por seu turno, nos séculos XVI e XVII na Europa cristã, a criança começou 

a ser vista como um ser humano que necessitava de cuidados e atenção, i.e., quando 

ainda era bem pequena dever-se-ia reter todo o zelo que fosse necessário e, quando 

a criança atingisse a idade de 7 anos, começavam a ter algumas responsabilidades 

que eram designadas pelos adultos (BITENCOURT, 2009, p.191). 

Também nesse período, existia uma concepção de que a criança deveria 

ser educada em conformidade com a doutrina religiosa, colocando que todos os 

ensinamentos que contribuíssem para uma vida adulta digna eram prezados, ficando 

perceptível que havia ainda uma preocupação com relação à educação 

(BITENCOURT, 2009, p.191). 

Por outro lado, é somente no século XIX que houve uma evolução eficaz 

do significado de infância, em que a criança passou a ser vista como uma figura que 

necessitava de investimento afetivo, educativo, social e econômico, fazendo assim 

com que a criança ocupasse um papel de suma importância na família (LIMA; 

SANTOS, 2010, p.12). 

Neste ínterim, fica evidente que a criança e o adolescente passam a ocupar 

um espaço dentro da sociedade, mas ainda assim haviam influências dos séculos 

passados em relação à sua colocação como um objeto ou coisa:  

Até o final do século XIX (...), a criança foi vista como um instrumento de 
poder e de domínio exclusivo da Igreja. Somente no início do século XX, a 
medicina, a psiquiatria, o direito e a pedagogia contribuem para a formação 
de uma nova mentalidade de atendimento à criança, abrindo espaços para 
uma concepção de reeducação, baseada não somente nas concepções 
religiosas, mas também científicas. (BARROS, 2005, p. 71). 

 
Na idade contemporânea, é possível evidenciar que houve a construção de 

pilares que sustentassem a necessidade de proteção da criança e do adolescente, 

devendo ser feita por meio de práticas políticas e sociais, promovendo e protegendo 

os direitos pertinentes (VANNUCHI; OLIVEIRA, 2010, p.112). 

Neste sentido, doutrinaria e cronologicamente organizados, destacam-se 

os seguintes pontos: 

• 1919 – Manifestação sobre os direitos da criança, em Londres, Save the 
Children Fund: A Sociedade das Nações cria o Comitê de Proteção da 
Infância que faz com que os Estados não sejam os únicos soberanos em 
matéria dos direitos da criança - (Londres);  
• 1920 – União Internacional de Auxílio à Criança - (Genebra); 
• 1923 – Eglantyne Jebb (1876-1928), fundadora da Save the Children, 
formula junto com a União Internacional de Auxílio à Criança a Declaração de 
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Genebra sobre os Direitos da Criança, conhecida por Declaração de 
Genebra;  
• 1924 – A Sociedade das Nações adota a Declaração dos Direitos da Criança 
de Genebra, que determinava sobre a necessidade de proporcionar à criança 
uma proteção especial. Pela primeira vez, uma entidade internacional tomou 
posição definida ao recomendar aos Estados filiados cuidados legislativos 
próprios, destinados a beneficiar especialmente a população infanto-juvenil;  
• 1927 – Ocorre o IV Congresso Pan-americano da criança, onde dez países 
(Argentina, Bolívia, Brasil, Cuba, Chile, Equador, Estados Unidos, Peru, 
Uruguai e Venezuela) subscrevem a ata de fundação do Instituto 
Interamericano da Criança (IIN - Instituto Interamericano Del Niño) que 
atualmente encontra-se vinculado à Organização dos Estados Americanos – 
OEA, e estendido à adolescência, cujo organismo destina-se a promoção do 
bem-estar da infância e da maternidade na região (BITENCOURT, 2009, 
p.37). 

 
Finalmente, com a Convenção Internacional da Organização das Nações 

Unidas e os Direitos da Criança e do Adolescente no ano de 1989, a tutela do público 

infanto-juvenil toma feição mais condizente, posto que nesta convenção foi elaborado 

um documento que foi assinado por vários países (ALBERNAZ JÚNIOR; FERREIRA, 

2011, p.2) e adotada a doutrina baseada na proteção integral da criança e do 

adolescente, in literis et verbis: 

Pela primeira vez, foi adotada a doutrina da proteção integral fundada em três 
pilares: 1º) reconhecimento da peculiar condição da criança e jovem como 
pessoa em desenvolvimento, titular de proteção especial; 2ª) crianças e 
jovens têm direitos à convivência familiar; 3º) as Nações subscritoras 
obrigam-se a assegurar os direitos insculpidos na Convenção com absoluta 
prioridade (AMIN, 2010, p.13). 

 
No Brasil, a evolução histórica da tutela das crianças e dos adolescentes 

seguem o mesmo percurso verificado em nível geral. Nos primórdios do país, 

especificamente em seu período colonial, os direitos das crianças e dos adolescentes 

não eram formais ou materialmente assegurados, ou seja, as primeiras crianças e 

adolescentes que chegaram durante o período da colonização, eram trazidas pelo Rei 

de Portugal na condição de órfãos, grumetes ou pajens (LIMA; SANTOS, 2010, p.35): 

As primeiras crianças chegadas ao Brasil (mesmo antes de seu 
descobrimento oficial) vieram na condição de órfãs do Rei, como grumetes 
ou pajens, com a incumbência de casar com os súditos da Coroa. Nas 
embarcações, além de obrigadas a aceitar abusos sexuais de marujos rudes 
e violentos, eram deixadas de lado em caso de naufrágio. (BARROS, 2005, 
p. 71) 

 
De acordo com Tavares (2001), incumbe destacar que nos relatos 

históricos, é possível observar que as situações dentro das embarcações eram 

precárias, podendo ocorrer casos de abusos sexuais de crianças, que eram 

justificados pelo fato de não haver mulheres disponíveis nas embarcações. Existiam 
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apenas aquelas mulheres que estavam trancadas dentro de compartimentos dos 

navios, com a finalidade de que não sofressem nenhum tipo de violência. 

No ano de 1549, chegou ao Brasil ordem religiosa conhecida como a 

Companhia de Jesus – os jesuítas, que tinham o objetivo de defender e proteger a 

moral e os bons costumes por meio de um processo de evangelização. Esses 

religiosos defendiam e protegiam em especial as crianças e os adolescentes, sendo 

que tais ações religiosas perpetuaram até o século XIX, momento no qual os direitos 

infanto-juvenis eram defendidos fervorosamente pela Igreja Católica (BITENCOURT, 

2009, p.198). 

No período imperial da história brasileira (1822 a 1889), a Constituição de 

1824 não fez em seus dispositivos qualquer menção em relação à criança e ao 

adolescente, sendo isso feito somente no ano de 1830, em especial nos artigos do 

Código Criminal – Lei de 16 de dezembro do respectivo ano. Essa norma legal apenas 

previa penalidades impostas sobre àqueles, tendo um caráter apenas punitivo 

(PEREIRA, 2008, p.101). 

Com isso, tem-se que entre os anos de 1830 a 1890, as legislações que 

começaram a ser criadas, com intuito de proteção das crianças e dos adolescentes 

eram bem frágeis e não proporcionavam uma forma eficiente de proteção, visto que 

este não era um interesse efetivo por parte dos governantes (BITENCOURT, 2009, 

p.217). 

Com a primeira Constituição Republicana no Brasil, instituída no ano de 

1891 e, pouco depois, através do Decreto 17.943-A, de 12 de outubro de 1927 (Código 

de Menores), o país tornou-se o primeiro da América Latina a tratar de forma 

especifica do público infanto-juvenil, posto que a preocupação era com uma forma de 

reeducação por meio da tutela e da coerção (VANNUCHI; OLIVEIRA, 2010, p.115). 

Para Tavares (2001, p.60), o Código de Menores citado alhures, trazia em 

seu texto a concepção de que menores eram aqueles que tivessem idade inferior a 

18 anos, sendo esses sujeitos classificados em abandonados ou 

delinquentes/infratores. Para o caso de prática de algum delito, a imputação sobre 

eles seria uma sanção-castigo, cujo objetivo era reeducar o comportamento e, deste 

modo, era dever do Estado acompanhar esses menores na denominada doutrina da 

situação irregular. 
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Com a promulgação da CF/1988, a proteção e a garantia dos direitos da 

criança e do adolescente intensificaram-se, pois aplicou-se uma responsabilidade 

entre Estado, família e sociedade naquilo que se convencionou chamar de doutrina 

da proteção integral desse público infanto-juvenil contra qualquer forma de violência 

(LIMA; SANTOS, 2010, p.32). 

Assim, com as mudanças conceituais percebidas no texto constitucional, 

no ano de 1990 surge o ECA, instituído por meio da Lei n. º 8.069/1990, que enfatizava 

as proteções e as garantias trazidas pela Carta Magna e agregava mais alguns outros 

considerados essenciais para o desenvolvimento humano (LIMA; SANTOS, 2010, 

p.17): 

A lei nº 8.069 operou uma verdadeira revolução no ordenamento jurídico 
nacional, introduzindo novos paradigmas na proteção e garantia dos direitos 
infanto-juvenis (...) apresenta-se como diploma legal inovador, verdadeiro 
instrumento da democracia participativa, que retirou crianças e adolescentes 
da condição de mero objeto de medidas policiais e judiciais, conferindo-lhes 
a posição de sujeitos de direitos fundamentais. Erigindo a população infanto-
juvenil à condição de prioridade nacional, o Estatuto se sobressai, ainda, por 
fornecer os meios necessários à efetivação de seus interesses, direitos e 
garantias, largamente previstos na legislação constitucional e 
infraconstitucional (CUSTÓDIO, 2009, p.35). 

 
Por conseguinte: 

O Estatuto tem por objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, 
de tal forma que cada brasileiro que nasce possa ter assegurado seu pleno 
desenvolvimento, desde as exigências físicas até o aprimoramento moral e 
religioso. Este Estatuto será semente de transformação do país. Sua 
aplicação significa o compromisso de que quanto antes, não deverá haver 
mais no Brasil vidas ceifadas no seio materno, crianças sem afeto, 
abandonadas, desnutridas, perdidas pelas ruas, gravemente lesadas em sua 
saúde e educação (ALBERTO, 2012, p. 13). 

 
O ECA coloca a criança e o adolescente como sujeitos de direito com 

prioridade absoluta, titulares de direitos fundamentais como a vida, a saúde e a 

convivência familiar e comunitária, sendo os artigos 3°, 4°, 7° e 19 preconizadores de 

tais perspectivas (LIBERATI, 2010, p.142): 

Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.  
Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 
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(...) Art. 7º.  A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 
de existência. 
(...) Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado 
no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada 
a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes (BRASIL, 1990). 

 

Com os dispositivos legais citados, percebe-se que o sentido dado pelo 

ECA é o de implantação de medidas protetivas, porque fortalece direitos fundamentais 

das crianças e dos adolescentes, visando superar a cultura menorista até então 

assentada na doutrina da situação irregular, que percebia o menor como 

infrator/abandonado, para outra que concretizasse os princípios e diretrizes da 

doutrina da proteção integral (CUSTÓDIO, 2009, p. 43). 

Então, com o percurso histórico apontado e a definição conceitual 

atualmente utilizada, é possível observar que são crescentes as medidas tomadas 

para a proteção dos direitos e garantias infanto-juvenis. Tais medidas são 

consolidadas em forma de direitos fundamentais no Brasil, visto que esse público 

passou por inenarráveis situações críticas, até que foram materializadas e positivadas 

no ordenamento jurídico (LIBERATI, 2010, p.112). 

Ante do exposto, é perceptível que as crianças e os adolescentes são um 

polo vulnerável, implicando ao Estado o dever de protege-los, de forma eficaz e em 

coerência com a doutrina da proteção integral do menor e seus princípios 

informadores, os quais serão analisados, pormenorizadamente, a seguir. 

 
DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR AOS SEUS PRINCÍPIOS 

INFORMADORES 

 
Com o desenvolvimento do entendimento conceitual e histórico da criança 

e do adolescente e sua necessária tutela, surge aquilo que se convencionou chamar 

de doutrina da proteção integral do menor no Brasil, composta por várias diretrizes 

principiológicas que orientam a temática no ordenamento. 

Daí que, para realizar a discussão acerca das diretrizes acima apontadas, 

percebe-se no presente artigo como princípios informadores mais importantes 

daquela doutrina os seguintes, a saber: Princípio da proteção integral do menor, 

Princípio da prioridade absoluta, Princípio da corresponsabilidade, Princípio do melhor 
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interesse do menor, Princípio da municipalização e Princípio da condição peculiar da 

pessoa em desenvolvimento. 

 
Princípio da proteção integral do menor 

 
 Este princípio dá nome à doutrina que ampara a proteção da criança e do 

adolescente no ordenamento jurídico pátrio, constituindo-se como a diretriz mais 

relevante para que o intérprete possa aplicar dispositivos constitucionais e legais a 

determinado caso concreto envolvendo menores vítimas de atos violentos, por 

exemplo. 

Conforme apontam Poli, São José e Faria (2018), ao buscar proteger 

integralmente a criança e o adolescente, o princípio objetiva reconhece-los como 

principais protagonistas de seu processo intelectual e respeitá-los como pessoas em 

desenvolvimento, cuja personalidade encontra-se em formação e, por conta disso, 

devem ser protegidos em sua integralidade.  

O fundamento constitucional e legal do princípio, encontra guarida no art. 

6° da CF/1988 e arts. 1° e 3° do ECA. 

Princípio da prioridade absoluta 

Por este princípio a figura do menor é colocada como um polo mais frágil e 

vulnerável, justificado pelo fato de que é uma pessoa em desenvolvimento e tal 

princípio deve ser aplicado em diversas esferas de interesse como o judicial, o 

extrajudicial, o social e/ou o familiar, porque o interesse do menor deve ser sempre 

prioridade (PAIXÃO; DESLANDES, 2010, p.118).  

Também o princípio denota que o Estado deve, obrigatoriamente, promover 

ações que protejam e garanta de forma prioritária assistência de saúde, educação, 

lazer, alimentação entre outros que são fundamentais, posto que, quando se fala em 

criança e adolescente é assegurado de forma constitucional sua dignidade (AMIN, 

2010, p.20). 

Deste modo, destaca-se: 
 
[...] ‘prioridade absoluta’, num plano maior de análise, tem no texto 
constitucional a acepção de ‘prioridade primeira’, de ‘prioridade 
número um’ da Nação, como meio de equilibrar a desigualdade fática 
decorrente da peculiar condição de pessoa em desenvolvimento e 
como meio de obtenção de dezoito anos, garantindo absoluta 
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prioridade de seus direitos fundamentais, para que possam se 
desenvolver e atingir a plenitude do potencial que pode ser alcançado 
pelos seres humanos, garantindo-se inclusive, o Princípio da 
igualdade, ao ofertar-lhes direitos e prioridades para efetivação de 
direitos fundamentais de forma a equilibrar suas peculiaridades com o 
desenvolvimento dos maiores de dezoito anos. (NERY JUNIOR; 
MACHADO, 2002, p.108). 

 
Por fim, independente de qual seja a situação, o Estado deve sempre 

colocar em primeiro lugar o interesse do menor, cujas fundamentações constitucionais 

e legais estão regulamentadas no art. 227 da CF/1988 e art. 100, Parágrafo único, IV, 

da Lei n. 8.069/1990. 

 
Princípio da corresponsabilidade 

 
O Princípio da corresponsabilidade, também conhecido como Princípio da 

responsabilidade solidária é previsto na Constituição Federal no art. 227, podendo ser 

observado também no ECA, em seu art. 100, Parágrafo único, inciso III, in fine: 

 
Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades 
pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários. 
Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas: 
(...) III – responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena 
efetivação dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei 
e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente 
ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3 (três) esferas 
de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da 
possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais; 
(BRASIL, 1990). 

 

No que toca a referência à família, seja ela substituta ou natural, esta 

instituição tem a responsabilidade pela educação do menor, também em relação ao 

respeito e a igualdade, devendo promover para o seu desenvolvimento ambiente 

saudável, regado de sentimentos como o afeto (ALBERTO, 2012, p.130).  

Por outro lado, como visto na citação legal, o Princípio da 

corresponsabilidade não é exclusivo da família, mas ainda do Estado e da sociedade, 

pois o menor é visto como um ser frágil, em relação ao uso e efetivação dos direitos 

e garantias fundamentais, previstos de forma constitucional e legal (PAIXÃO; 

DESLANDES, 2010, p.120). 
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Princípio do melhor interesse do menor 
 

A origem desse princípio vem do direito inglês, sendo usado o termo parens 

patriae, que traduzido significa “pai da nação”, sendo definido como "a autoridade 

herdada pelo Estado para atuar como guardião de um indivíduo com uma limitação 

jurídica” (PAIXÃO; DESLANDES, 2010, p.120).  

Deste modo, o Princípio do melhor interesse do menor, também conhecido 

como Princípio do interesse superior do menor, deve e pode ser usado nas mais 

variadas esferas do direito, desde que o conflito tenha o envolvimento no polo ativo 

ou passivo em determinada demanda, uma criança ou adolescente, bem como para 

a criação de novas leis que se referem aos menores (PAIXÃO; DESLANDES, 2010, 

p.121).  

Em outros termos, tal princípio define que, aquilo que for melhor para a 

criança e o adolescente, deve sempre vir em primeiro lugar, pois dentro da sociedade 

os mesmos são percebidos como o polo mais vulnerável, onde as legislações que 

forem criadas devem sempre prezar por tal princípio, nos termos do art. 6° da CF/1988 

e art. 100, Parágrafo único, IV, da Lei n. º 8.069/1990. 

Princípio da Municipalização 

Segundo Seda (2012), a diretriz do princípio estipula que deve ocorrer a 

municipalização para se efetivar medidas que protejam as crianças e os adolescentes, 

porque municipalizar, aqui: 

[...] significa a União e o Estado abrirem mão de uma parcela do poder que 
detinham até então nessa matéria. A contrário sensu, significa o Município 
assumir poderes até então privativos daquelas instâncias superiores da 
Federação brasileira (SEDA, 2012, P.23). 

 
Assim, o atendimento destinado aos menores é amparado pelo Princípio 

da municipalização, com fulcro em dispositivo constitucional: 

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 
195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:  
I - Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 
programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social;  
II - Participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis (BRASIL, 
1988). 
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Por conta disso, a municipalização é referente às políticas públicas que são 

competentes ou implantadas pelos municípios, com a finalidade de proteção ao menor 

que sempre representa uma figura de vulnerabilidade dentro da sociedade, devendo 

ser uma forma de efetivar os direitos que lhes são atribuídos e que são realizados 

pelos conselhos municipais da criança e do adolescente (PAIXÃO; DESLANDES, 

2010, p.126).  

Em suma, os municípios devem ter conselhos tutelares, que atuem de 

forma conjunta com o Ministério Público, fiscalizando o emprego do dinheiro público 

em prol das crianças e adolescentes, fazendo com que sejam gastos com políticas 

públicas eficazes, como o combate à violência sexual, conforme disposto no art. 88, I, 

da Lei n. º 8.069/1990. 

Princípio da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento 

Existe na doutrina atual, uma concepção de que o Princípio da condição 

peculiar da pessoa em desenvolvimento esteja atrelado à proteção integral do menor, 

visto que a criança, como já tratado anteriormente é um polo vulnerável dentro do 

contexto social (LIMA; SANTOS, 2010, p.268).  

Sua previsão esta explicita no ECA, que afirma a necessidade de que a 

criança e o adolescente tenham uma atenção e cuidados especializados, no que tange 

à saúde física, mental, psíquica e social: 

 
Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 
ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais 
e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas 
em desenvolvimento (BRASIL, 1990). 

 

Destaca-se assim que, a condição peculiar de desenvolvimento da criança 

e do adolescente, diz respeito a situação de que eles não têm o conhecimento 

necessário dos direitos que lhe são competentes. E, mesmo que se conheça não têm 

a capacidade de torna-los efetivos, pois são considerados incapazes, não podendo 

assim os adultos se omitirem na efetivação desses direitos que são competentes aos 

menores (PAIXÃO; DESLANDES, 2010, p.126).  
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Insta evidenciar que o legislador procurou de diversas formas proteger os 

interesses que competem aos menores, devendo os adultos proteger e amparar a 

criança e o adolescente em relação a estes direitos, procurando assim a melhor forma 

de aplicação e efetivação dos direitos que lhes competem (CUSTÓDIO, 2009, p.178).  

Consequentemente: 

 
[...] por se acharem na peculiar condição de pessoas humanas em 
desenvolvimento crianças e adolescentes encontram-se em situação 
essencial de maior vulnerabilidade, ensejadora da outorga de regime especial 
de salvaguardas, que lhes permitam construir suas potencialidades humanas 
em sua plenitude (NERY JUNIOR; MACHADO, 2002, P.108). 

 
Isto posto, têm-se que a proteção à criança está integralmente ligada a seu 

desenvolvimento, seja este físico, psíquico, social e/ou moral, tendo o seu fundamento 

constitucional e legal nos seguintes dispositivos: art. 6° da CF/1988 e art. 100, 

Parágrafo único, I, da Lei n. 8.069/1990. 

No quadro abaixo são apresentados, resumidamente, os principais 

componentes da doutrina da proteção integral do menor: 

 
Quadro 1 – Doutrina da proteção integral do menor 

PRINCÍPIO 
FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL 
FUNDAMENTO LEGAL 

Da proteção integral do 
menor 

Art. 6° da CF/1988 
Arts. 1°, 3° e 100, Parágrafo único, II, da 

Lei n.º 8.069/1990 

Da prioridade absoluta Art. 227 da CF/1988 
Art. 4° e 100, Parágrafo único, IV, da Lei 

n.º 8.069/1990 

Da 
corresponsabilidade/Da 

responsabilidade 
solidária 

Art. 227 da CF/1988 
Art. 100, Parágrafo único, III, da Lei n.º 

8.069/1990 

Do melhor interesse do 
menor/Do interesse 
superior do menor 

Art. 6° da CF/1988 
Art. 100, Parágrafo único, IV, da Lei n.º 

8.069/1990 

Da municipalização 
Art. 204, I, da 

CF/1988 
Art. 88, I, da Lei n.º 8.069/1990 

Da condição peculiar 
da pessoa em 

desenvolvimento 
Art. 6° da CF/1988 

Arts. 6° e 100, 

Parágrafo único, I, da Lei n.º 8.069/1990 

Fonte: Constituição Federal de 1988, Lei n. º 8.069/1990 e dados sistematizados pelos autores. 
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O norte proporcionado pelos princípios analisados, permitem que o 

operador do direito possa decidir da melhor maneira sobre casos que lhe são 

apresentados, buscando uma harmonização do caso concreto com as normas 

pertinentes. Em outros termos, é com o sentido garantido pelas diretrizes 

principiológicas, que se verifica a norma mais adequada ao combate a qualquer tipo 

de violência efetivada contra os menores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A ordem constitucional brasileira, garantidora do Princípio da dignidade 

humana e da doutrina da proteção integral dos menores, estatuída em 1988, cuja 

regulamentação infraconstitucional ocorre na Lei n. º 8.069/1990, passa a exigir a 

revisão de práticas consolidadas ao longo do tempo, embasadas no não 

reconhecimento de direitos à população infanto-juvenil.  

Família, sociedade e Estado passam a ser responsáveis pela garantia de 

inúmeros direitos fundamentais à criança e ao adolescente, cabendo destacar o direito 

à vida, à saúde, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar. Assim, conciliar o 

direito à convivência familiar com o direito ao respeito e à dignidade de que é detentora 

o público infanto-juvenil, por exemplo, é tarefa desafiadora aos operadores do direito, 

posto que passam a exigir reflexão e revisão para a correta aplicação dos dispositivos 

pertinentes.  

Com efeito, na evolução conceitual e histórica do entendimento sobre os 

menores, é verificado que os seus superiores interesses rechaçam a velha prática de 

serem vítimas de qualquer tipo de violência, pelo menos no aspecto teórico, pois as 

normas regulamentadoras estão adequadas àquele desenvolvimento verificado.   

Portanto, cabem aos operadores do direito se orientarem nas diretrizes 

principiológicas para aplicação das medidas de proteção, porque tornam possível 

efetivar a mudança da doutrina da situação irregular, verificadas em tempos pretéritos 

e que teimam em permanecer ainda em dias atuais, para a plenitude da doutrina da 

proteção integral do menor, consolidada a partir da Constituição Federal de 1988 e, 

posteriormente, com a Lei n. º 8.069/1990. 
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Resumo: Esse artigo tem como meta apresentar dados históricos sobre à inclusão do aluno 

com deficiência no ensino superior, bem como analisar o papel de uma Instituição de Ensino 

Superior Privada na cidade de Anápolis em relação ao processo de ingresso do aluno com 

deficiência e as condições ofertadas por essa Instituição para possibilitar à permanência deste 

aluno. Para tanto, buscou-se na literatura e na legislação uma compreensão acerca da 

inclusão de pessoas deficientes, os aspectos históricos à cerca desta inclusão no cenário da 

educação brasileira a fim de detectar quais ações estão sendo realizadas dentro desta 

Instituição de Ensino Superior Privada, como agente facilitador desde o processo seletivo até 

a conclusão com sucesso. Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se como metodologia 

a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Esta última foi realizada em uma Instituição 

de Ensino Superior Privada na cidade de Anápolis, Goiás. Concluiu-se com a pesquisa que 

ao longo dos anos houveram muitos avanços na legislação, na implementação de novas 

tecnologias assistivas e na melhoria da acessibilidade em relação à estrutura física, aspectos 

esses presentes na Instituição pesquisada, entretanto, estas ações precisam ser 

aperfeiçoadas garantindo acesso de modo geral:  pedagógico, atitudinal, nas comunicações 

e principalmente desenvolver ações com à comunidade estudantil visando quebrar 

preconceitos e distâncias para os alunos com deficiência, tornando seus colegas de classe 

importantes agentes facilitadores da sua permanência com sucesso em curso de graduação 

dentro da instituição de ensino superior. 

Palavras-Chave: Inclusão. Ensino Superior. Ingresso. Permanência. 
 
Abstract: This article aims to present historical data on the inclusion of students with 
disabilities in higher education, as well as to analyze the role of a Private Higher Education in 
the city of Anápolis in relation to the process of enrollment of students with disabilities and the 
conditions offered by to enable this student to remain. In order to do this, we sought in the 
literature and in the legislation an understanding about the inclusion of disabled people, the 
historical aspects about this inclusion in the Brazilian education scene in order to detect what 
actions are being carried out within this Institution of Private Higher Education, as facilitating 
agent from the selection process to the successful conclusion. To reach the proposed 
objectives, bibliographical research and field research were used a methodology. The latter 
was carried out in a Private Higher Education Institution in the city of Anápolis, Goiás. It was 
concluded with the research that over the years there have been many advances in legislation, 
in the implementation of new assistive technologies and in the improvement of accessibility in 
relation to the structure however, these actions need to be improved by guaranteeing general 
access: pedagogical, attitudinal, in communications and especially to develop actions with the 
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student community aiming to break prejudices and distances for students with disabilities, 
making their colleagues of class important agents facilitating their stay with successful 
undergraduate degree within the institution of higher education. 
Key words: Inclusion. Higher education. Ticket. Permanence. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos muito se tem discutido a respeito da inclusão social da 

pessoa com deficiência e, em particular a inclusão no universo escolar. Nesse sentido, 

a inclusão escolar está diretamente relacionada a adoção de políticas públicas para 

se efetivar a inclusão. Além das políticas públicas, há que se pensar também em uma 

nova ética e uma nova moral no que tange às relações sociais nos diversos espaços 

públicos e, em especial, na educação.  

A inclusão requer diferentes formas de organização escolar e social para 

acolher a diversidade humana por isso, incluir constitui-se como uma tarefa complexa 

e tem sido uma das questões mais discutidas no que diz respeito à educação. O 

aumento do número de alunos deficientes na educação básica e no ensino superior 

tem se constituído um desafio para os profissionais da educação e para a sociedade 

como um todo.  

No caso específico do ensino superior, há que se considerar que a chegada 

do deficiente às salas de aula é uma realidade uma vez que o acesso a educação é 

um direito consolidado a todas as pessoas sem distinção. Entretanto, é necessário se 

discutir a permanência com qualidade desses alunos no espaço escolar. Para isso, 

um desafio é colocado: as instituições de ensino superior precisam se adaptar para 

poder incluir e integrar os alunos com deficiência em seus diferentes espaços 

pedagógicos. Sobre isso, Bergamo (2009) assevera que:   

Como o paradigma da inclusão tem suscitado transformações fundamentais 

na organização escolar, a teoria e a prática relacionadas ao atendimento dos 

alunos com necessidades educativas especiais tem levado os profissionais 

da educação ao campo do debate e da análise em torno das novas práticas 

pedagógicas. O objetivo é oferecer um atendimento educacional de qualidade 

e eficiente impulsionado pela concepção inclusiva (BERGAMO, 2009, p.18).  

Partindo do exposto, propomos a seguinte problemática: o que uma 

Instituição de Ensino Superior privada tem realizado quanto agente facilitador para 

que o aluno com deficiência ingresse e permaneça com sucesso na graduação?  

Com o intuito responder à questão acima, propusemos no presente estudo: 
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buscar na literatura e na legislação uma compreensão acerca da inclusão de alunos 

deficientes na educação, elencar os aspectos históricos à cerca desta inclusão, 

detectar quais ações estão sendo realizadas por uma Instituição de Ensino Superior 

Privada para colocar em prática a inclusão do aluno com deficiência.  

A pesquisa pautou-se pela pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. 

Quanto à pesquisa bibliográfica, está baseou-se em conhecer e analisar às 

referências teóricas publicadas em artigos, livros e legislações. Já a pesquisa de 

campo foi realizada em duas etapas: primeiro realizou-se uma entrevista com 

questões semiestruturadas com a coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e 

Inclusão (NAI) da Instituição de Ensino Superior Privada pesquisada e segundo, com 

a autorização da coordenadora do NAI, a pesquisadora promoveu uma observação in 

loco da infraestrutura da IES pesquisada. 

Os dados obtidos com a pesquisa de campo foram analisados à luz da 

teoria elencada na pesquisa bibliográfica a partir de uma abordagem qualitativa já que 

buscaremos dar enfoque na interpretação do objeto de pesquisa a partir de seu 

contexto.  

REVISÃO DE LITERATURA 

A inclusão da pessoa com deficiência é um movimento relativamente novo, 

seja no âmbito social, seja no âmbito educacional. Historicamente as pessoas com 

deficiência foram excluídas do convívio social não tendo os mesmos direitos que as 

pessoas sem deficiência.  

Na Antiguidade, em vários lugares do mundo, o deficiente era exterminado. 

Um exemplo disso foi à prática da eugenia na Grécia Antiga. Na cidade de Esparta, 

os filhos dos cidadãos que nasciam com algum tipo de deficiência eram sacrificados 

logo ao nascer, afinal, a sobrevivência dos deficientes era vista como um peso para a 

sociedade que buscava formar uma nação de pessoas fortes e belas. A eugenia 

espartana é um dos vários casos de exclusão e extermínio de deficientes na Idade 

Antiga.  

Na Idade Média, período marcado pela hegemonia da Igreja Católica, 

houve uma mudança em relação às pessoas com deficiência devido aos dogmas e 

princípios propagados pela Igreja. Valores como caridade, amor ao próximo e da 

valorização do ser humano fizeram com que os deficientes fossem vistos como uma 
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criação divina, uma vez que o corpo era tipo como “templo do Espírito Santo”. Nesse 

contexto o papel e o lugar das pessoas com deficiência no mundo medieval era 

definido de acordo com os valores da religião que acolhia o deficiente não por acreditar 

que estes eram seres dotados de dignidade e personalidade, mas por uma questão 

de caridade; esmola.  

Na Idade moderna entre os séculos XV e XVII, o mundo europeu vivenciou 

mudanças na cultura, na religião e na política cujas marcas principais foram o 

reconhecimento do valor humano e a libertação dos dogmas da Idade Média. Segundo 

Silva (1986):  

Esse novo modo de pensar, revolucionário sob muitos aspectos, alteraria a 

vida do homem menos privilegiado também, ou seja, a imensa legião de 

pobres, dos enfermos, enfim dos marginalizados. E dentre eles sempre e sem 

sombra de dúvidas, os portadores de problemas físicos, sensórias ou 

mentais. (SILVA, 1986, p. 226) 

O humanismo e o antropocentrismo da modernidade abriu espaço para que 

se alterasse a visão acerca dos portadores de deficiência físicas, sensoriais ou 

mentais. Estas começaram a ter um lugar diferente da sociedade não por causa de 

um acolhimento caridoso e piedoso, mas começa-se a perceber o deficiente a partir 

de sua humanidade e individualidade. Mas, cabe destacar que a inclusão tal qual 

concebemos hoje em dia, demoraria a se tornar uma realidade. Os valores da 

modernidade abriram espaço para o início de uma mudança de mentalidade que 

séculos mais tarde resultaria na concepção isonômica de sociedade e de direitos 

humanos.   

Ao longo dos anos diversas teorias sobre os direitos do homem foram 

sendo desenvolvidas até chegarmos aos princípios definidos internacionalmente e 

presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948. A 

Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundamental para a sistematização e a 

divulgação dos Direitos Humanos à medida que esta organização desde sua criação 

vem trabalhando para a efetivação dos Direitos Humanos nos países signatários e 

denunciando os casos de desrespeito ao disposto na DUDH. (ONU, 1948) 

No contexto de criação e defesa dos Direitos Humanos se insere a luta 

pelos direitos das pessoas com deficiência, o que pode ser constatado artigo VII da 

DUDH de 1948. De acordo com esse artigo: “Todos são iguais perante a lei e têm 

direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual 
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proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra 

qualquer incitamento a tal discriminação”. (ONU, 1948). 

Ainda que não tenha força de lei, a Declaração serve como base para as 

constituições e tratados internacionais e abre espaço para a discussão sobre os 

direitos das pessoas com deficiência em vários países. Embora muitas nações tenham 

avançado na garantia de direitos às pessoas deficientes e na inclusão destas, em 

várias nações a inclusão ainda é uma busca, por isso a DUDH de 1948 se faz atual e 

necessária. A luta pela aquisição e garantia de direitos para todos é histórica e tem 

envolvido diversos setores da sociedade. Por meio dessas lutas, a cidadania em seu 

sentido mais amplo foi sendo construída e alcançada e o acesso aos bens sociais 

democratizados.  

Lanna Junior (2010) afirma que, no caso específico do Brasil, no final da 

década de 1970, o enfraquecimento e declínio do regime militar levou à 

redemocratização e desenvolveu-se a partir de então um contexto em prol dos Direitos 

Humanos especialmente em termos de demandas sociais o que possibilitou, ajudado 

pela DUDH da ONU de 1948, da qual o Brasil é signatário, ampliar a discussão acerca 

da inclusão.  

O período pós ditadura foi marcado pela ativa participação da sociedade 

civil resultando no fortalecimento dos sindicatos, na reorganização de movimentos 

sociais e na emergência das demandas populares em geral. Após vinte e um anos de 

autoritarismo, censura e liberdade reprimida, Lanna Júnior (2010), relata que: 

Os movimentos sociais, antes silenciados pelo autoritarismo, ressurgiram 

como forças políticas. Vários setores da sociedade gritaram com sede e com 

fome de participação: negros, mulheres, índios, trabalhadores, sem-teto, 

sem-terra e, também, as pessoas com deficiência. (LANNA JÚNIOR, 2010, 

p.36) 

Dentro do contexto dos movimentos sociais as primeiras organizações 

associativas de pessoas com deficiência surgiram no começo da década de 1970. 

Essas organizações nasceram sem estatuto, sem sede e sequer possuíam objetivo 

político definido. Todavia, começaram a ganhar visibilidade e paulatinamente foram 

se estruturando e mobilizando cada vez mais a sociedade em torno da luta pela 

cidadania às pessoas deficientes. Informa-nos Lanna Júnior (2010, p. 36) que “no final 

dos anos 1970, o movimento ganhou visibilidade, e a partir daí, as pessoas com 
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deficiência tornaram-se ativos agentes políticos na busca por transformação da 

sociedade. ” 

No que tange a educação, o movimento de inclusão de pessoas com 

deficiência ganhou forças no Brasil após à Declaração de Educação para Todos 

(UNESCO,1990) e de Salamanca (ESPANHA,1994).   

A Declaração de Educação para Todos de 1990, foi promulgada pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

com o objetivo viabilizar o acesso à educação às populações dos países pobres. 

Afinal, uma das características dos países subdesenvolvidos era a baixa escolaridade 

e o número significativo de analfabetos. A UNESCO visou com a declaração satisfazer 

às necessidades básicas de aprendizagem, criando condições para tal objetivo ser 

alcançado e ser fundamentando na importância da educação como agente precursor 

para o progresso pessoal e social.  

Na esteira da promulgação da Declaração de Educação para Todos, em 

1994, na cidade de Salamanca na Espanha, aconteceu à conferência organizada pelo 

Governo Espanhol em cooperação com a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), visando os princípios, a política e a 

prática na área das necessidades educativas especiais. O encontro, que resultou na 

Declaração, teve como objetivo a defesa do acesso e permanência das crianças, 

jovens e adultos com deficiência no ensino regular. Nas palavras dos delegados,  

Reafirmamos, por este meio, o nosso compromisso em prol da Educação 

para Todos, reconhecendo a necessidade e a urgência de garantir a 

educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educativas 

especiais no quadro do sistema regular de educação. (UNESCO, 

ESPANHA,1994).   

As declarações supracitadas influenciaram sobremaneira a criação das 

políticas públicas da educação inclusiva no Brasil. A legislação brasileira voltou-se, de 

maneira mais significativa, para o sentido de se garantir às pessoas com deficiências, 

acesso a bens sociais historicamente negados a elas. Nesse sentido, destacamos a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) Lei nº9.394/1996 (BRASIL, 

1996) que, baseados no disposto da Constituição Federal de 1988, buscaram 

regulamentar a educação inclusiva. De acordo com a LDBEN 9394/1996: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade. (BRASIL,1988) 

 

A partir do disposto na LDBEN (1996), todos são iguais perante a lei e isso 

inclui as pessoas deficientes. Por isso, é inegável que as práticas de ensino devem 

acolher as peculiaridades de cada aluno, independentemente de serem ou não 

deficientes. A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) assevera que todos têm 

direito à educação o que inclui pessoas deficientes: 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL,1988). 

A LDBEN 9394/996 discorre em seus artigos que é assegurado a todos os 

brasileiros condições para o acesso e permanência na escola. Em conformidade com 

este princípio o capítulo V, da LDBEN 9394/1996 dispõe que: 

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular. 
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início 

na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: 
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 
para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 



 

 VOL. 04 N. 04 ANÁPOLIS/GO JUL./DEZ. 2018 

 

40 
 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. (BRASIL,1996). 

 

A publicação, exigência e fiscalização do cumprimento da LDB 9394/1996, 

fez com que houvesse uma ampliação dos direitos das pessoas com deficiência em 

relação ao ensino, ainda que inicialmente fosse o ensino o básico e regular, 

expandindo-se para o ensino superior posteriormente, bem como gerou um aumento 

de investimentos no que se diz respeito à educação brasileira e, em especial, nas 

questões voltadas para a inclusão, de acordo com Bergamo (2009): 

O século XX caracterizou-se pelo início da obrigatoriedade e da expansão da 

escolarização básica e, consequentemente surgiram alunos que 

apresentavam algumas dificuldades para acompanhar o ritmo de 

aprendizagem dos demais. Nesse período multiplicaram-se as classes e 

escolas especiais, que representavam uma discriminação e rotulação social 

das crianças em função de suas deficiências. A concepção do atendimento 

por tipo de deficiência foi se proliferando de instituições especializadas, 

promovendo mais uma vez a exclusão. (BERGANO, 2009, p.41-42). 

Cabe destacar que a mudança na legislação não representa uma ampla 

mudança da mentalidade em torno do deficiente e nem sua ampla inserção no 

ambiente escolar, inclusive no ensino superior, isto é, há que se considerar que a 

chegada da pessoa com deficiência à escola requer garantir sua permanência e 

sucesso. Para Bergamo (2009):  

O acesso ao direito à educação como disposto na Constituição por parte das 

pessoas com deficiência representa uma inclusão permeada de exclusão 

devido ao fato de muitos alunos deficientes não serem integrados às classes 

escolares comuns. (BERGANO, 2009, p.41-42). 

Há que ser considerar também que dar ao deficiente o acesso, a 

permanência e condições para o sucesso escolar é lutar para a efetivação da 

democracia. Para Bergamo (2009):   

Educação inclusiva trata-se de um movimento que compreende a educação 

como um direito humano fundamental e base para uma sociedade mais justa, 

que se preocupa em atender todas as pessoas a despeito de suas 

características, desvantagens ou dificuldades e habilidades. (BERGANO, 

2009, p.45-46).  

Seguindo o disposto por Bergamo (2009), Guebert (2007) assevera que:  

A proposta de inclusão fundamenta-se, portanto, em uma filosofia que 

possibilita a construção de igualdade de condições a todos no que se refere 

ao atendimento educacional e profissional objetivando, pois oportunizar o 



 

 VOL. 04 N. 04 ANÁPOLIS/GO JUL./DEZ. 2018 

 

41 
 

acesso e a permanência de alunos com necessidades educativas especiais 

no sistema educacional brasileiro. (GUBERT, 2007, p.22). 

Mas para que a inclusão seja de fato substantiva, as instituições de ensino 

devem prover meios para que a aluno com deficiência consiga se adaptar e se 

integrar; para tanto, há que se pensar em meios de viabilizar a inclusão. Por isso é 

necessário se construir metodologias de ensino, de avaliação e de seleção, que 

atendam às limitações das pessoas deficientes. Algumas medidas que atenderiam as 

demandas dos alunos com deficiências seriam: a implementação de tecnologias 

assistivas, novas estratégicas didáticas e o fortalecimento do princípio de inclusão e 

cooperação entre alunos e alunos e entre alunos e professores.  

Os recursos e serviços da tecnologia assistiva, são criados e utilizados para 

possibilitar maior independência à pessoa com deficiência, não se refere apenas ao 

campo da ciência da tecnologia, mas da educação, da saúde, da indústria, e em como 

seus serviços podem ser executados por uma equipe multiprofissional como médicos, 

fisioterapeutas, educadores, enfermeiros, engenheiros e etc.  

É possível perceber que no sistema do ensino superior, especialmente na 

última década, devido à globalização, a diversidade de profissões, a abertura de 

cursos de especializações e aperfeiçoamento profissional e de curta duração, fez com 

que o mercado de trabalho ficasse mais competitivo e a sociedade percebesse que a 

educação superior está fortemente relacionada ao desenvolvimento econômico e 

social do país.  

Somado a essa realidade, temos ainda o fortalecimento da democracia e o 

aumento da consciência social em torno da ideia de que todas as pessoas são iguais 

e, portanto, portadoras de direitos fundamentais, inclusive as pessoas com deficiência. 

Conclui-se então que no contexto político e social brasileiro não se discute o direito 

das pessoas com deficiência, isto já é um ponto pacífico. A legislação é ampla e clara 

sobre o direito a todos, inclusivo os deficientes, à educação. A grande questão que se 

levanta acerca desta temática é a efetivação da Lei.   

Na tentativa de alcançar a efetivação da legislação no cenário de ensino 

brasileiro, desde à educação básica até a educação superior, requer aumentar e 

direcionar os investimentos voltados para as mudanças necessárias e para à 

expansão do sistema de ensino e seu aprimoramento uma vez que no caso do ensino 

superior o aluno busca não apenas a formação intelectual, mas profissional.  
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De acordo com os dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP através do Censo da Educação 

Superior do ano de 2013, é possível constatar essa democratização e expansão: 

crescente número de Instituições de Ensino Superior (IES), e de estudantes 

matriculados em instituições de ensino superior, bem como a aumento da oferta de 

cursos de graduação sejam em instituições privadas ou públicas no Brasil. Quanto às 

matrículas de pessoas com deficiência, estas aumentaram quase 50% nos últimos 

quatro anos, semelhantemente às matrículas nos cursos de licenciatura tendo um 

crescimento médio de 4,5% ao ano. (BRASIL, INEP,2013). 

Segundo parâmetros da Secretaria de Educação Superior – SESu, os eixos 

norteadores da política educacional estão na política de inclusão da pessoa portadora 

de deficiência no ensino superior. A Portaria do Ministério da Educação do nº 1679, 

de 03/12/1999, dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de 

cursos, e de credenciamento de instituições. Essa portaria reconhece que é 

necessário assegurar possibilidades ao aluno com deficiência para que o mesmo 

possa ter condições básicas para ingressar no Ensino Superior e que as IES tenham 

requisitos estabelecidos de acessibilidade para atender no mínimo os deficientes 

físicos, visuais e auditivos.  

O Decreto nº 5.773, de 9 de Maio de 2006, dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e 

cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. A partir 

desse decreto são estabelecidos o órgão, a secretaria ou instituto responsável por 

regular, supervisionar e avaliar as IES e seus cursos, assim assegurando as 

condições de funcionalidade das IES em comprimento com a legislação vigente, sob 

pena de suspensão.  

Além das orientações legais que nortearam o avanço em prol da inclusão 

da pessoa com deficiência no ensino superior, ações educativas e políticas públicas 

surgem para favorecer a pessoa com deficiência, como: 

 Foi desenvolvido o projeto para o livro acessível com tecnologia 

nacional, com base no protocolo Daisy (digital accessible information 

system), em parceria com centros de pesquisa do país – o MecDaisy. É 



 

 VOL. 04 N. 04 ANÁPOLIS/GO JUL./DEZ. 2018 

 

43 
 

uma solução tecnológica que permite a produção de livros em formato 

digital acessível, e possibilita a geração de livros digitais falados e sua 

reprodução em áudio, gravado ou sintetizado. (BRASÍLIA,2012). 

 O Plano Viver sem Limite que tinha como meta oferecer 150 mil vagas 

da Bolsa-Formação para pessoas com deficiência até 2014. 

(BRASÍLIA,2012). 

 A profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais –

Libras foi regulamentada pela Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010. 

(BRASÍLIA,2012). 

 Política pública de ações afirmativas através do sistema de cotas através 

da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. A lei reserva no mínimo 50% 

das vagas das instituições federais de ensino superior e técnico para 

estudantes de escolas públicas, que são preenchidas por candidatos 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo 

igual à presença desses grupos na população total da unidade da 

Federação onde fica a instituição. (BRASÍLIA,2012). 

   

Mesmo com os avanços na inclusão da pessoa com deficiência no ensino 

superior, muitos são os desafios para o acesso, a permanência e o sucesso do aluno 

com deficiência em instituições de ensino superior. Para Bergamo (2009): 

 
Como o paradigma da inclusão tem suscitado transformações fundamentais 
na organização escolar, a teoria e a prática relacionadas ao atendimento dos 
alunos com necessidades educativas especiais tem levado os profissionais 
da educação ao campo do debate e da análise em torno das novas práticas 
pedagógicas. O objetivo é oferecer uma atendimento educacional de 
qualidade e eficiente impulsionado pela concepção inclusiva.  (BERGAMO, 
2009, p.18). 
 

Inúmeras são as questões que envolvem o efetivo atendimento do aluno 

com deficiência, entre eles os aspectos curriculares, gestão, desenvolvimento 

profissional, cidadania, mudanças na cultura. Nas palavras de Guebert (2007, p.21) 

“a inclusão necessita de ações eficazes que garantam os desenvolvimentos 

intelectual, social, efetivo e profissional.”   O autor ainda afirma que:  

 
O sistema educacional deve ser diferente, para que haja inserção de todos, 
sem restrições linguísticas, sensoriais, cognitivas, físicas, emocionais, 
étnicas e socioeconômicas, entre outras por meio de uma política correta que 
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venha atender a diversidade, para isso é necessário que a comunidade 
conheça a pessoa com necessidades educativas especiais, favorecendo sua 
participação no meio em que está inserida. (GUEBERT, 2007, p.37 e 38). 

                              

Uma das barreiras que dificultam à inclusão em instituições de ensino 

superior aconteçam com sucesso está relacionada ao despreparo de professores para 

receber em sala de aula um aluno com deficiência, apesar da própria LDBEN, Lei 

nº9.394/96, no seu artigo 59, estabelecer que: [...] Os sistemas de ensino assegurarão 

aos educandos com necessidades especiais: professores com especialização 

adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado [...]. Glat; 

Nogueira (2003) afirmam que: 

 
A formação clássica do professor, ao privilegiar uma concepção estática do 
processo de ensino aprendizagem, trouxe como corolário a existência de uma 
metodologia de ensino “universal”, que seria comum a todas as épocas e a 
todas as sociedades. (GLAT; NOGUEIRA, 2003, p.135). 
 

Os autores supracitados ainda defendem que: 

O professor, agindo de acordo com a formação recebida, costuma privilegiar 

certos conteúdos em detrimento de outros. Dessa forma, o saber pode se 

apresentar num circuito repetitivo e desvinculado da realidade do aluno o que 

faz com que o sujeito, continuamente, mantenha a mesma prática alienada. 

No entanto, é importante ressaltar que eles agem desta forma por não terem 

recebido, em seus cursos de formação e capacitação, suficiente 

instrumentalização que lhe possibilite estruturar a sua prática pedagógica 

para atender às distintas formas de aprendizagem de seu alunado. (GLANT; 

NOGUEIRA, 2003, p. 136 e 137).  

O fato de muitos professores não possuírem conhecimentos suficientes 

para identificar as necessidades educacionais especiais dos seus educados, de 

acordo com (Nogueira, 2000), 

[...] os currículos de formação de professores, em sua grande maioria, 

possuem reduzida carga horária com informações sobre alunos com 

necessidades educacionais especiais, tornando-se desta forma difícil, senão 

impossível, que os professores consigam identificar e trabalhar 

eficientemente com estes alunos em suas salas de aula. (NOGUEIRA, 2000, 

p 36). 

É preciso que esta formação seja melhorada, garantindo aos professores 

meios de avaliar, analisar, acompanhar seus alunos seja através de novas didáticas, 

novos recursos ou de programas pedagógicos.  

As IES precisam estimular e proporcionar aos docentes uma capacitação 

continuada e um melhor apoio e acompanhamento, que facilite, oriente e apoie o 
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trabalho docente com os acadêmicos com deficiência, sendo por diversas vezes 

portadores de necessidades educacionais especiais. É necessário também que as 

IES invistam em tecnologias assistivas, adequem suas estruturas físicas e criem um 

ambiente cultural favorável à inclusão.  

O processo de ensino não pode ser visto apenas como responsabilidade 

exclusiva do aluno, pois há um processo que envolve o aluno, o professor e toda a 

comunidade acadêmica. A visão em relação ao ensino por sua vez deve transpor a 

ideia de uma simples transferência de informações do docente para o discente e 

perceber o ensino como um processo de compartilhamento cuja responsabilidade é 

mútua, cabendo a IES possibilitar e criar condições para que o processo de ensino 

aprendizagem aconteça de maneira efetiva. Rodrigues (2004, p.3) afirma que “a 

responsabilização exclusiva do estudante pela sua aprendizagem é, mais uma vez, 

uma dificuldade para igualdade de oportunidades”.  

Partido do exposto infere-se por no Brasil a inclusão de pessoas com 

deficiência no âmbito educacional foi concretizada à partir da Constituição Federal de 

1988 que assegurou o direito à educação para todos os brasileiros, direito esse 

regulamentado pela LDBEN 9394/1996 e outras Leis e pareceres que visam expandir 

e regulamentar oferta, o atendimento, os recursos, os currículos, os métodos e as 

técnicas, voltadas para educação especial.   

METODOLOGIA 

O estudo que ora se apresenta é um estudo descritivo e exploratório por 

que teve como objetivo estudar as características de um determinado grupo, 

observando, registrando e analisando os dados que foram coletados através de 

pesquisa de campo.  

A abordagem da temática pesquisada é qualitativa baseada na pesquisa 

social, pois o enfoque da pesquisa não eram representações numéricas, mas sim a 

compreensão do objetivo de pesquisa, trazendo contribuições de informações com 

aspectos de realidade que não podem ser quantificados. Para Minayo (2001, p. 21) “a 

pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado”. 

Quanto a pesquisa de campo, esta teve como local de empiria um Centro 

Universitário na cidade de Anápolis, Goiás. A escolha do Centro Universitário se deu 
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primeiramente pelo fato da IES ter um número significativo de alunos com deficiência 

e por esse motivo está implantando um programa de acessibilidade e inclusão, o que 

facilitou à busca por informações e coleta de dados. 

Para a coleta de dados a pesquisadora fez uma entrevista com a 

coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da referida instituição. A 

coordenadora entrevistada autorizou a pesquisadora a fazer uma observação in loco 

da estrutura física da IES investigada com o objetivo de avaliar os requisitos das 

normas de acessibilidade. 

A pesquisadora explicou para a coordenadora entrevistada do que se 

tratava a pesquisa bem como seus objetivos. A respondente foi informada que sua 

identidade iria ser mantida no mais absoluto sigilo e os dados obtidos seriam tratados 

com ética e respeito. A visita a IES pesquisada foi devidamente autorizada e o 

resultado final do presente trabalho será encaminhado à coordenadora do NAI.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando a importância da inclusão no Ensino Superior e da 

permanência e sucesso do acadêmico na graduação, buscamos obter informações e 

dados para substanciar a análise da pesquisadora acerca da inclusão no Ensino 

Superior para se aferir se de fato a legislação tem se efetivado e se desdobrado em 

histórias de superação. Para tanto, buscou-se por meio da pesquisa de campo obter 

informações para compreender a chegada do aluno deficiente ao ensino superior bem 

como sua permanência e sucesso.  

Para se responder a questão: o que uma Instituição de Ensino Superior 

privada tem realizado para efetivar a inclusão do aluno com deficiência e sua 

permanência e sucesso em um curso de graduação, realizou-se uma entrevista com 

a Coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão e observação in loco de uma 

Instituição de Ensino Superior privada na cidade de Anápolis.  

Buscou-se confrontar os dados obtidos na entrevista e na observação com 

o que está disposto na legislação acerca da inclusão. O confrontamento dos dados 

obtidos com a literatura foi relevante para que pudéssemos perceber se as ações de 

inclusão adotadas pela IES atendem de fato os dispositivos legais e as 

recomendações internacionais.  
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No início da entrevista a coordenadora fez uma apresentação do Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão, a coordenadora informou a pesquisadora que a 

estruturação do núcleo se deu a partir do que está disposto na Constituição Federal 

de 1988 no que se refere a igualdade de direitos e o direito à educação. Segundo ela 

o projeto do Núcleo está em continua revisão. De acordo com o regulamento 

apresentado pela coordenadora, o Núcleo responde pela organização de ações 

institucionais que garantam a inclusão de pessoas com deficiência à vida acadêmica, 

bem como colaboradores e pessoas da comunidade que utilizam os espaços e 

serviços da instituição, eliminando barreiras arquitetônicas, pedagógicas, atitudinais, 

na comunicação e informação, promovendo o cumprimento dos requisitos legais de 

acessibilidade e inclusão e garantindo o acesso da pessoa com deficiência ao ensino 

superior.  

Pelo exposto pela responsável pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, a 

IES compreende a inclusão como um direito não apenas aos alunos regulares, mas 

de toda a comunidade acadêmica.  

Perguntamos a respondente como se dá o ingresso do aluno à IES. 

Segundo a mesma ao fazer a inscrição no vestibular o candidato deve informar em 

campo específico os recursos necessários para sua participação no vestibular, isto é, 

informar se é portador de alguma necessidade educacional especial. Essas 

informações estão contidas no site da IES. Essa informação nos leva à conclusão que 

a IES demonstra estar de acordo com o que a legislação uma vez que, de acordo com 

o site, seguindo as orientações do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, serão 

assegurados os recursos necessários à pessoa com deficiência e que necessitar de 

atendimento especial para realizar a prova de vestibular. Sendo assim, o vestibular 

que muitas vezes se torna a primeira barreira para muitos deficientes, é realizado 

dentro de uma perspectiva de acessibilidade pedagógica. Nesse sentido e de acordo 

com a coordenadora do Núcleo a Comissão de Processo Seletivo ao identificar a 

necessidade especial do candidato, providenciará suportes para atendimento ao 

candidato portador de necessidade educacional especial, tais como a ampliação das 

provas, disponibilização de intérpretes e equipe qualificada para a correção.   

Sobre a questão acima, o Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 

estabelece que as instituições de ensino superior devem oferecer adaptações de seus 

testes e os apoios necessários para a realização das provas para os portadores de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm
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necessidades, contando inclusive com tempo adicional para os exames, baseado nas 

características da deficiência, e desde que as solicitações tenham sido previamente 

feitas pelo candidato.(BRASIL, 1999).  Portanto a IES não tem nenhuma 

obrigatoriedade de aplicar uma prova diferenciada aos candidatos com deficiência e 

sim prover condições para que os mesmos possam participar do vestibular, 

resguardando assim o princípio da igualdade de condições de acesso.  

De acordo com a coordenadora, o discente aprovado no processo seletivo 

e matriculado é atendido pelo Núcleo de Apoio ao Discente, que oferece atendimento 

pedagógico complementar ao da sala de aula, faz interface com os cursos e 

departamentos da IES e sua mantenedora no desenvolvimento de ações integradas 

de apoio ao discente. Esse departamento é responsável por providenciar intérprete 

para aulas para o aluno com deficiência auditiva (DA), notebook específico e gravador 

para deficientes visuais (DV), indicação de reforço escolar, estágios e atividades 

culturais com suporte para os deficientes etc.  

A coordenadora respondeu ainda que a IES possui o programa de Atenção 

à dependência e prevenção ao uso indevido de psicoativos que busca servir de apoio 

na busca por ações concretas para as políticas públicas de enfrentamento ao uso de 

drogas. 

De acordo com a coordenadora o núcleo promove encontros dos grupos 

especiais conforme cada categoria de deficiência. Nestes encontros é estimulada a 

discussão e o registros de reivindicações feitas pelos acadêmicos deficientes sobre 

suas necessidades. O resultado desses encontros é encaminhado aos departamentos 

competentes. Segundo a respondente, outra ação do núcleo é a realização de 

seminários, fóruns e cursos de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para o corpo 

docente e administrativo.  

A coordenadora chamou a atenção para os atendimentos diários realizados 

pela IES com profissionais da área social, psicológica, jurídica e religiosa. Para ela, 

esses atendimentos se fazem necessários para que o aluno possa, além do apoio 

social, psicológico, jurídico ou religioso, participar ativamente das políticas de inclusão 

e propor mudanças que resultaram na ampliação dos atendimentos. 

Para a coordenadora, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é também 

uma preocupação do Núcleo. Além da obrigatoriedade legal da instituição ter em seu 

Projeto Político Institucional (PDI) diretrizes para atendimento ao aluno com TEA e 
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portanto, garantir a esse aluno um tratamento especializado, a IES conta com a 

presença de dois alunos com TEA. Sendo assim, a IES, através do Núcleo, tem 

buscado meios e ferramentas para atender às necessidades educacionais dos alunos 

com TEA.  

Perguntamos à coordenadora se a IES faz algum tipo de busca ativa ou 

contato direto com os alunos com deficiência. Ela informou que apesar de estar 

implantando o programa de acessibilidade e inclusão esse programa não tem como 

regra “ir atrás do aluno com deficiência e sim aguardar que esse aluno diante de suas 

dificuldades e ou necessidades procure o programa para ser o facilitador de sua 

permanência com sucesso na IES”. Para ela, uma vez que a IES tem informações 

suficientes para entrar em contato com o aluno com deficiência, esta poderá ampliar 

seu atendimento, acompanhamento e resultados.  Nas palavras da coordenadora 

“pois o aluno poderá se sentir constrangido, uma vez que não são todos as pessoas 

com deficiência que gostam de assumir e expor suas limitações”. De acordo com a 

coordenadora: “logo que o aluno entra em contato com o Núcleo, este abre um 

processo para avaliação, atendimento, resolução e ou retorno da solicitação do aluno”.  

Percebemos que a IES, por meio do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, 

tem buscado receber e dar condições de permanência do aluno deficiente 

promovendo a acessibilidade pedagógica. Entretanto, a pesquisadora percebeu que 

a coordenadora do Núcleo não mencionou ao longo da entrevista nenhuma atividade 

ou programa voltado para capacitação e formação continuada dos docentes. Nesse 

sentido, Oliveira e Machado (2009) afirmam que adaptações curriculares são 

necessárias para que se possa efetivar, com sucesso, a inclusão escolar de alunos 

com necessidades educacionais especiais.  Segundo Bergamo (2009, p.61) “A 

formação dos profissionais é essencial para a melhoria do processo de ensino e para 

o enfrentamento das diferentes situações que a tarefa de ensinar implica.”. Ainda 

segundo à autora Bergamo (2009):  

A escola que pretende ser inclusiva deve também proporcionar formação 

continuada a todos os profissionais envolvidos no contexto educacional, que 

necessitam de suporte técnico-científico para refletir sobre a prática 

educacional cotidiana. (BERGAMO, 2009, p.61). 

Em uma visita a IES buscamos observar o espaço físico para saber se 

atendia ao disposto nas normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 15599. Essas normas 
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estabelecem a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos e acessibilidade - comunicação na prestação de serviços.  

A observação in loco nos levou a conclusão que as condições de 

acessibilidade na IES são adequadas e possibilitam acessibilidade a praticamente 

todos os espaços, pois alguns espaços estão em reforma para adequar a instituição 

às normas de acessibilidade, informação obtida através da coordenadora do Núcleo 

de Acessibilidade e Inclusão da IES. Segundo Vieira (2012), para a educação inclusiva 

acontecer na prática:  

É necessária a qualidade, eficiência e competência dos gestores 

educacionais, bem como a disponibilidade de recursos e oferecimento 

de boas estrutura escolar pelas políticas públicas, pois a educação 

inclusiva necessita do seu cumprimento, acordado à qualidade que a 

legislação brasileira oferece. (VIEIRA,2012, p.8) 

Através das pesquisas bibliográficas, da observação in loco e da entrevista 

com à coordenadora do núcleo de acessibilidade e inclusão podemos concluir que na 

IES às questões de acessibilidade arquitetônicas, acessibilidade atitudinal, estão bem 

estabelecidas e que neste momento às questões de acessibilidade pedagógica 

voltada para capacitação continua do corpo docente demandam atenção e até uma 

revisão para que sejam mais efetivas, especialmente dentro da sala de aula em 

relação à didática e metodologias de ensino aplicada aos alunos com deficiência.  

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão tem realizado ações positivas e 

significativas objetivando garantir o acesso e permanência, com sucesso, do aluno 

com deficiência atendendo não somente às legislações mais criando na comunidade 

acadêmica uma reformulação do seu papel para além da sala de aula atuando 

também na comunidade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Entende-se inclusão como sendo ações que vão além das questões legais 

e portanto obrigatórias somente ancoradas na legislação, contudo dentro do princípio 

de diferenciar para respeitar as desigualdades (Lei n. 7.853, de 24/10/1989) com 

ações humanizadas que quebram as barreiras e distâncias do ideal para o real para 

incluir de maneira integral as pessoas com deficiência, respeitando suas limitações 

porém criando condições de ampliar suas potencialidades. 

Hoje em dia as IES têm avançado indo além do cumprimento das 
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legislações e criando condições além das obrigatórias, investindo em tecnologias 

assistivas, capacitando seus docentes e ouvindo os alunos com deficiência à fim de 

criar condições de acessibilidades atitudinal e pedagógica.  

Mesmo sendo recente na história, o movimento de inclusão de pessoas 

com deficiência obteve grandes e significativos resultados, e suas teorias após 

ganharem forças se tornaram direitos. Inicialmente houve a busca pelo respeito, 

aceitação da igualdade e inclusão social; ao longos dos anos percebeu-se que para 

se concretizar a igualdade de pessoas sem deficiência para as pessoas com 

deficiência, era necessário ir além da aceitação de normalidade e inclusão social, mas 

que essa inclusão precisava ser abrangente a todas as esferas, o que incluiu 

educação e trabalho. 

Ao longo dos anos houveram inúmeras ressignificações da terminologia 

sobre deficiência, especialmente após a atual era da inclusão social e digital cujo o 

advento da tecnologia permitiu a criação de ferramentas voltadas para ampliar as 

capacidades das pessoas com deficiência visando possibilitar a independência das 

pessoas com deficiência. 

Cabe destacar que mesmo com os avanços ainda temos inúmeros desafios 

tais como:  Desde a formação do docente no ensino e capacitação abrangente e mais 

efetiva para compreenderem e atenderem as necessidades educacionais dos alunos 

com deficiência, até a capacitação e educação continuada dos docentes com 

questões voltadas ao uso de tecnologia assistivas e novos recursos didáticos para o 

ensino de alunos com deficiência, além do acolhimento e comunicação efetiva da IES 

com o aluno deficiente desde o ingresso na graduação, com acompanhamentos 

independente da busca pelos canais de apoio ao mesmo. É necessário também a 

divulgação do governo sobre os direitos e recursos garantidos à pessoa com 

deficiência no âmbito educacional.  

Com a pesquisa foi possível conhecer o caminho da construção do sistema 

educacional inclusivo, desde o ensino básico até o ensino superior. Profundas 

transformações no sistema educacional brasileiro ocorreram até que fossem 

colocadas em práticas por meio de legislações e fiscalizações destas que viabilizam 

as questões relativas à inclusão do aluno deficiente.  

A IES pesquisada está não somente dentro cumprindo as legislações 

vigentes, mas tem de maneira significativa possibilitado o acesso e a permanência 
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com sucesso do discente em sua graduação.  

Podemos afirmar que atualmente o aluno deficiente se faz presente e tem 

seus direitos garantidos no âmbito da educação.  

Portanto, apesar das inúmeras e crescentes ações voltadas para garantir a 

inclusão e permanência com sucesso do aluno com deficiência, essas ações precisam 

ser aperfeiçoadas para além de questões legais na qual a acessibilidade não deve ser 

tratada apenas em relação à estrutura física, mas no acesso de modo geral:  

pedagógico, atitudinal e nas comunicações. Juntamente com os cumprimentos legais 

dessas questões, se faz necessário desenvolver ações com à comunidade estudantil 

visando quebrar preconceitos e distâncias para os alunos com deficiência, tornando 

seus colegas de classe importantes agentes facilitadores da sua permanência com 

sucesso em curso de graduação dentro da instituição de ensino superior.  
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Resumo: Câncer é o crescimento descontrolado das células e que pode atingir outras partes 
do corpo, podendo causar graves dores ósseas decorrente das metástases, impactando na 
qualidade de vida dos pacientes. Algumas terapias utilizam radiofármacos emissores de 
radiações do tipo alfa (α) e betas (β) com alto poder de ionização promovendo a destruição 
de células cancerígenas, permitindo a entrega seletiva de radiação apenas no tumor, 
poupando os tecidos sadios. O presente estudo realizou revisão de literatura entre os anos 
de 2009 a 2017 com base em artigos publicados nos sites bireme, pubmed, scielo, lilacs e 
livros, utilizando os descritores radiofármacos, samário-153, estrôncio-89, rádio-223 e câncer 
de próstata, e selecionados conforme o tema desse estudo, com o objetivo de mostrar terapias 
paliativas no alívio da dor em lesões ósseas onde são empregadas radiações, realizando 
efeito analgésico e permitindo a redução do uso de medicações convencionais, gerando 
sobrevida de 2 a 4 meses a esses pacientes oncológicos. 
Palavras-chaves: Medicina Nuclear, Câncer de próstata, Samário, Estrôncio, Radium, 
Qualidade de vida. 

Abstract: Cancer is the uncontrolled growth of cells and can reach other parts of the body, 
causing severe bone pain due to metastases, impacting the quality of life of patients. Some 
therapies use alpha (α) and beta (beta) radiation-emitting radiopharmaceuticals with high 
ionization power, promoting the destruction of cancer cells, allowing the selective delivery of 
radiation to the tumor alone, sparing healthy tissues. The present study carried out a review of 
the literature between the years 2009 to 2017 based on articles published on the sites bireme, 
pubmed, scielo, lilacs and books, using the descriptors radiopharmaceuticals, samarium-153, 
strontium-89, radio-223 and prostate cancer , and selected according to the theme of this 
study, with the objective of showing palliative therapies in the relief of pain in bone lesions 
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where radiation is used, performing analgesic effect and allowing the reduction of the use of 
conventional medications, generating survival of 2 to 4 months to these cancer patients. 
Key words: Nuclear Medicin, Prostatic Neoplasms, Samarium, Strontium, Radium, Pain 
Control, Quality of Life. 

 

INTRODUÇÃO 

Conforme o Inca (2015), o câncer, ou neoplasia, é uma doença na qual as 

células se multiplicam de forma incontrolável porque os mecanismos reguladores 

foram danificados. 

Segundo Ishihara (2015), tumores malignos ósseos são classificados 

histologicamente pelo tipo de célula ou tecido de onde se originaram. Incluem tumores 

ósseos, cartilaginosos, fibrosos, retículo-endoteliais e vasculares. Ele ressalta que o 

câncer pode se propagar em local próximo ou distante do seu ponto de origem, 

causando o fenômeno chamado de metástase. 

Segundo o Inca (2015), novos focos formados a partir do câncer primário 

são chamados de neoplasia secundária e, para que ocorra a metástase, é necessário 

que a neoplasia secundária se desprenda do tumor de origem. Sendo contínua a 

propagação, não se trata de metástase e sim de infiltração. 

De acordo com Villarim Neto (2009), aproximadamente 70% dos pacientes 

com câncer avançado apresenta dor decorrente de metástase óssea, ou seja, quando 

o câncer se instala no osso.  

Já Vieira e Brose (2009), concordam que as dores ósseas causadas por 

lesões metastáticas comprometem múltiplos segmentos ósseos e causam enorme 

desconforto aos pacientes, sendo necessário o conhecimento de métodos alternativos 

para aliviar a dor.  

Oncoguia (2015) descreve que três radiofármacos podem ser utilizados em 

terapias para tratamento de câncer de próstata com metástase óssea para o controle 

da dor: samário-153, estrôncio-89 e o rádio-223.  

Hironaka et al. (2017), ressaltam que no tratamento da dor causada por 

câncer com metástase óssea, os radiofármacos podem ser utilizados em conjunto 

com terapias convencionais e, se usados mais precocemente e não como última 

opção, obtém-se melhores respostas.  

De acordo com o Inca (2015), a aplicação dos radiofármacos no tratamento 

da dor por metástases ósseas deve ser realizada ambulatoriamente, sob a supervisão 
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e orientação do especialista em medicina nuclear e auxiliado por uma equipe 

devidamente treinada para fazer administração desses radiofármacos.  

Desta forma, o objetivo desta revisão bibliográfica é destacar a importância 

de novas terapias empregadas com radiofármacos no tratamento de câncer de 

próstata com metástase óssea, que resultam no alívio da dor causada pelo câncer e 

na melhora de qualidade de vida, permitindo a redução do uso de medicamentos 

convencionais no controle da dor, e evitam que o paciente necessite ficar internado 

para administração destes medicamentos. 

MÉTODO 

Este trabalho foi desenvolvido com base em revisões bibliográficas, 

desenvolvida com base em livros técnicos, artigos e revistas científicas relacionadas 

especialmente publicadas no Scielo, Pubmed, Bireme, Lilacs e livros, utilizando-se os 

descritores radiofármacos samário-53, estrôncio-89 e rádio-223 no tratamento de 

câncer de próstata por metástase óssea. 

Foram selecionados 32 artigos, entre abril e novembro de 2017, e 

submetidos ao critério de exclusão da verificação da fuga do tema proposto neste 

trabalho, onde a pesquisa é sobre o uso de radiofármacos no tratamento de câncer 

com metástase óssea. 

O estudo foi feito com base em estudos no tratamento de câncer de 

próstata resistente a castração ou por metástase óssea com utilização de 

radiofármacos citados. Foram excluídos artigos publicados há mais de 10 anos ou fora 

da temática do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Câncer  

 

O câncer é uma doença causada pelo crescimento desordenado de células, 

que invadem tecidos e órgãos, e pode espalhar-se para outras regiões do corpo 

(INCA, 2016b).  

Segundo Serrano, Theodoro e Pinhal (2014), o surgimento do câncer é 

decorrente da alteração celular provocada por mutações genéticas nos proto-
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oncogenes, genes especiais das células que, em resposta a estes distúrbios 

genéticos, se transformam em oncogênese, causando a malignização do crescimento 

celular.  

De acordo com o Inca (2016b); Oncoguia (2015); Abrale (2016), o câncer é 

caracterizado por aumento anormal das taxas hiperplásicas das células, com perda 

dos elementos regulatórios da divisão celular, vinculados a mutações nos genes 

oncogênicos e/ou proto-oncogênicos, gerando padrões celulares anaplásicos que 

alteram a forma das células, como alta capacidade de invasão, de infiltração e de 

metástase, fenômeno que caracteriza a disseminação a tecidos e órgãos distantes do 

ponto de origem do câncer. 

De acordo com Malzyner e Caponero (2013), o câncer ocorre quando uma 

célula normal do corpo perde o controle da divisão celular e passa a proliferar de forma 

incontrolável, se dividindo rapidamente, dando origem a uma neoplasia. 

Está descrito no Oncoguia (2015), que na maioria dos casos de câncer com 

metástase os tratamentos são medicamentosos, já que sua remoção cirúrgica fica 

mais difícil, devido às células cancerosas ter-se espalhado a outros sítios anatômicos. 

Os cânceres que não tratados podem causar complicações clínicas graves e morte.  

Para o Inca (2015), o surgimento do câncer depende da intensidade e 

duração da exposição das células aos agentes carcinogênicos e a vulnerabilidade do 

organismo. As mutações relacionadas às neoplasias podem ter origem adquirida por 

fatores ambientais ou vinculada à hereditariedade, mas são raros os casos de câncer 

que se desenvolvem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos. 

De acordo com o Inca (2016a), para o biênio de 2016-2017 houve um 

aumento consideravelmente na incidência de câncer no Brasil, indicando cerca de 

61.200 mil casos de câncer de próstata, ocupando a 15ª posição em mortes por câncer 

em homens, representando cerca de 6% do total de mortes por câncer no mundo. O 

número de casos de câncer segundo o Iarc (2012) era da ordem de quatorze milhões 

em 2012, passando para quatrocentos e vinte mil novos casos de câncer estimados 

no Brasil – desses, 61.200 de câncer de próstata – em 2017 e espera-se um número 

de 20 milhões para 2025. 

Avanços no tratamento das metástases ósseos 
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De acordo com Villarim Neto (2009), os casos de câncer com metástases 

ósseas costumam levar a um quadro de dor progressiva que exige o emprego de 

modalidades terapêuticas que objetivam o controle da dor e a melhoria da qualidade 

de vida do paciente, e incluem analgésicos, quimioterápicos, bloqueadores 

hormonais, difosfonados, intervenções cirúrgicas e as radiações ionizantes, 

radioterapia externa ou tratamento com radiofármacos.  

Segundo Hironaka et al. (2017), os analgésicos, empregados de forma 

progressiva (anti-inflamatórios não hormonais, opióides de baixa potência associados 

aos anti-inflamatórios não hormonais (AINHs) e opióides de maior potencial), tem 

menor custo e podem ser eficientes em 80% e 90% dos casos, mas o uso em altas 

doses tem limitações práticas por causa dos efeitos adversos, em geral dependendo 

da dose (náuseas, constipação, tontura e confusão). Alguns pacientes têm melhora 

com terapia hormonal, porem de forma temporária (COSTA, 2015).  

De acordo com Carrera (2014), alguns dos objetivos das estratégias 

direcionadas aos ossos são paliar a dor, melhorar a qualidade de vida e aumentar a 

sobrevida global. 

Hironaka et al. (2017) ainda destaca que os difosfonados podem reduzir 

eventos como a dor, a hipercalcemia, as fraturas e a compressão pelas metástases, 

com efeitos colaterais leves a moderados (febre e mialgias automilitantes de um a dois 

dias), por meio do mecanismo de ação das radiações ionizantes, que inibem a ação 

osteoclástica e a reabsorção óssea, reduzindo a liberação de mediadores 

inflamatórios. 

Câncer de próstata 
 

Segundo Bacelar Jr. et al. (2015), a próstata é a glândula masculina 

responsável pela produção de aproximadamente 50% dos fluidos constituintes do 

sêmen ou esperma. Conforme o envelhecimento do homem esta glândula tende a 

crescer naturalmente, gerando dificuldade em urinar a partir dos 50 anos de idade e 

aumentado a necessidade em urinar mais vezes no decorrer do dia.  

O câncer de próstata (CP) em sua fase inicial evolui silenciosamente, 

muitas vezes sem a apresentação de sintoma algum, por se assemelhar ao 

desenvolvimento natural da próstata porém, durante a fase avançada pode apresentar 
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sintomas como: dor óssea, sintomas urinários e insuficiência renal em casos de 

infecção generalizada.  

Monteiro (2006), ressalta que a terapia mais escolhida atualmente para 

tratamento do Câncer de Próstata é a de Terapia de Privação Androgênica (TPA), que 

reduz a quantidade do de andrógeno do corpo e tende a induzir a apoptose das células 

prostáticas, permitindo atrasar a progressão da doença, enquanto Nogueira et al. 

(2016),  acrescenta que, mesmo após uma fase inicial com resposta positiva, a doença 

tende a progredir mesmo em ambiente com baixos níveis de androgênios, fase 

denominada  de resistente à castração.  

Ainda segundo Nogueira et al. (2016), avanços científicos importantes na 

última década proporcionaram o desenvolvimento de várias terapias com aumento da 

sobrevida e melhora da qualidade de vida do paciente como Câncer de Próstata 

Resistente à Castração (CPRC), como exemplo o rádio-223. 

 

Metástases ósseas a partir do Câncer  
 

De acordo Ishihara (2015), as células normais que formam os tecidos do 

corpo humano são capazes de se multiplicar por meio de um processo contínuo que 

é natural. Esse crescimento, na maioria das vezes, é de maneira ordenada, onde a 

célula cresce, multiplica-se e morre. As células cancerosas, em vez de morrerem, 

crescem incontrolavelmente porque os mecanismos reguladores, como os genes 

supressores, sofreram mutação e ou foram inativados, possibilitando assim uma 

evolução às metástases. Esse crescimento desordenado das células, a hiperplasia 

celular, pode ser fisiológico ou patológico e, dentro dessa última categoria, encontram-

se os tumores malignos.  

Segundo Kumar et al. (2010), os órgãos mais afetados por metástases são 

o pulmão, o fígado, os rins, o cérebro e os ossos. Algumas teorias tentam explicar 

essa predileção: uma primeira teoria aborda a fisiologia tecidual desses órgãos, a qual 

seria propicia para a implantação das células neoplásicas: uma segunda teoria aborda 

a arquitetura vascular do órgão e a fisiologia de circulação, propiciando o contato das 

células neoplásicas com esses órgãos. É importante acrescentar que o fato de uma 

célula atingir a corrente sanguínea não significa que haverá metástase.  
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Descreve Hironaka et al. (2017), que as metástases ósseas são células 

cancerosas que se separam e são transportadas pelo fluxo sanguíneo ou linfático, 

precisando transpor diversos obstáculos para se alojar em outro local e aí formar um 

tumor secundário. Ele ressalta ainda que essas células cancerosas podem sobreviver 

à defesa do nosso sistema imunológico e estimular o crescimento dos vasos 

sanguíneos (angiogênese) e, em concordância com Vieira e Brose (2009), que 

afirmam que há o comprometimento de múltiplos segmentos ósseos causado pelas 

dores ósseas advindas de lesões metastáticas, acrescentando que esse desconforto 

torna necessário o conhecimento de métodos alternativos para alívio da dor. 

 
Vias de metastização do câncer  

 

Para Rossi Jr et al. (2016), as vias de disseminação do crescimento por 

invasão estão baseadas na resistência dos tecidos. Os planos de menor resistência 

tecidual, como tecidos moles ou frouxos, constituem uma dessas vias. Outras seriam 

as vias analiculares vasculares, com infiltração neoplásica em vasos linfáticos, 

capilares e vênulas e cavidades de órgãos. Mas segundo o Inca (2016b), quando a 

células cancerosas invadem outras camadas celulares dos órgãos e ganham a 

corrente sanguínea ou linfática, se disseminam para outra parte do corpo produzindo 

assim outros tumores a partir de um já existente, sendo essa a característica 

principal do câncer, que dá origem aos novos focos da doença, chamados de 

metástase.  

Kumar et al. (2010) e Rossi Jr. (2016), concordam que há duas vias de 

disseminação das metástases: a principal via é a linfática, por possuir presença 

marcante de tecidos conjuntivos e ter estrutura sensível, onde o primeiro sítio atingido 

é o linfonodo sentinela, e a via hematogênica, que também pode ser responsável por 

este tipo de crescimento neoplásico devido à permeação de células em capilares e 

vênulas. Já os carcinomas, se disseminam por via linfática e, os sarcomas, por via 

hematogênica. As outras vias seriam a linfo-hematogênica, a canalicular – dutos 

envolvidos por epitélio – e a transcelômica, que é a passagem de células neoplásicas 

através das cavidades serosas, atingindo um local distante do primário. 
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Vias de sinais para o tecido ósseo 

 
De acordo com Kumar et al. (2010), os crescimentos secundários podem 

se desenvolver de duas maneiras no tecido ósseo por invasão ou por metástases. Por 

invasão, as células neoplásicas vão penetrar nos tecidos vizinhos, mantendo 

continuidade anatômica com a massa neoplásica de origem, e devem se fixar à matriz 

intersticial – para terem uma base concreta para seus movimentos de migração – e 

ter pouca adesividade entre si, o que já está comprovado, talvez devido a deficiências 

estruturais das junções intercelulares, a pontes de hidrogênio fracas etc. 

Já Rossi Jr. et al. (2016), abrange uma ideia diferente, a de que na invasão 

no tecido por metástase, o crescimento constitui-se à distância, sem  dar continuidade 

anatômica com a massa neoplásica de origem. Assim, ocorre uma invasão e desgarro 

das células neoplásicas, causando embolia devido a sua circulação e se implantando 

em um novo local que contenha condições de proliferação celular. A dificuldade de 

estabelecimento da metástase se resume nesta última condição uma vez que as 

condições de implante são muito difíceis. 

 
Radiofármacos 

 
Segundo Carrera (2014), os principais radiofármacos utilizados no 

tratamento paliativo da dor no câncer de próstata com metástase óssea são os 

compostos fosfonados marcados com samário-153 e os radionuclídeos estrôncio-89 

e rádio-223, integrados diretamente pela matriz óssea.  

NORUM et al. (2015), informou que a Sociedade Européia de Medicina 

Oncológica – ESMO – recomenda, em 2013, o uso de um dos radionucleotídeos 

emissores beta estrôncio-89 e samário-153, e que a Associação Européia de Urologia 

– EAU – além da ESMO, posteriormente indicaram o rádio-223 como uma nova opção 

de tratamento em 2014. 

De acordo com Hironaka (2017), o sámario-153 é ligado à molécula do 

ácido etileno-amino-tetrametilenofosfônico, formando o complexo 153Sm-EDTMP – 

que é captado na matriz óssea por adsorção aos cristais de hidroxiapatita – e 

apresenta grande afinidade por metástase óssea.  
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Carrera (2014), cita que o samário-153 possui meia vida física de 1,9 dias 

e decaimento principal por partículas beta, e Hironaka et al. (2017), cita que é indicado 

para tratamento de dores ósseas causadas por lesões metastáticas comprometendo 

múltiplos segmentos ósseos com comprovada reação osteogênica.  

Privação de andrógeno terapia (TPA) refere-se a qualquer tratamento que 

reduz a quantidade do corpo de andrógeno. Terapia hormonal ou TPA para um 

paciente com câncer de próstata é simplesmente um método para privar o corpo do 

homem de testosterona como uma maneira de tratar o câncer de próstata, visto que 

a testosterona atua como o principal combustível para o crescimento de células de 

câncer de próstata. 

O estrôncio-89, como ressalta Carrera (2014), é um radiofármaco emissor 

de partículas beta indicado para tratamento de câncer de próstata metastático 

avançado, que gera benefício no controle da dor, porém sem impacto em sobrevida 

e, se combinado com quimioterapia, aumenta a sobrevida livre de progressão clínica 

óssea. 

Segundo Hironaka et al. (2017), o rádio-223, emissor de partículas alfa, tem 

efeito antineoplásico direcionado às metástases ósseas e é um elemento com meia 

vida de 11,4 dias, com predomínio das partículas alfa (93%) em relação à emissão da 

partícula beta e gama (respectivamente 3,2% e < 2%). Ressalta ainda que o rádio-

223 é um elemento quimicamente alcalino-terroso, análogo ao cálcio, com alta 

afinidade pelos ossos, e que é incorporado rapidamente pela matriz óssea. 

De acordo com a ANVISA (2015), o rádio-223 possui uma a alta energia 

linear transferida dos emissores alfa (80 KeV/μm) provoca quebra da fita dupla de 

DNA com menor possibilidade de reparação nas células tumorais adjacentes, 

resultando em um efeito citotóxico potente.  

Segundo Carrera (2014), radionucleotídeos emissores de partículas alfa 

possuem uma curta distância de ação, de 2 a 10 células de diâmetro (40-100 μm), o 

que minimiza o dano aos tecidos sadios circundantes, e ressalta que o maior diâmetro 

de alcance de ação das partículas beta, entre 50-12000 μm.  

Protocolo de tratamento e atividade administrada 

Segundo Hironaka et al. (2017), o tratamento com radiofármacos é 

ambulatorial em dose única, pronto para administração por via intravenosa em forma 
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de solução injetável, que deverá ser utilizada sem diluições. Os radiofármacos serão 

administrados em áreas controladas e especiais, segundo as especificações de 

dosagem do Quadro 1, manuseados e aplicados por uma equipe treinada e qualificada 

para utilizá-los com segurança sob a supervisão do especialista em medicina nuclear, 

idealmente mantendo sistema contrarreferência com o médico solicitante para 

cobertura de intercorrências.  

Quadro 1 - Características dos radiofármacos estrôncio-89, sámario-153 e rádio-223. 
 

RADIOFÁRMACO APRESENTAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DOSAGEM ELIMINAÇÃO 

Estrôncio-89 

Solução aquosa, 
estéril, não 
pirogênica, frasco 
de 4 mL contendo 
150 MBq, 4 mCi. 

37Mbq(1mCi)/ml, 
de forma lenta, 1 
a 2 minutos. 

1 dose, 
podendo  
repetir após  
intervalo de 
recuperação 
da medula e 
taxas de 
plaquetas e 
células 
brancas. 

Vias 
urinárias.  

Samário-153 

Solução límpida 
estéril, não 
pirogênica, frasco 
de 4 mL contendo 
148 MB, 4 mCi. 

37Mbq(1 Ci)/ml, 
de forma lenta, 
por kg de peso 
corpóreo, forma 
lenta por 1 a 2 
minutos. 

1 dose, 
podendo 
repetir após 
intervalo de 
recuperação 
da medula e 
taxas de 
plaquetas e 
células 
brancas. 

50% a 66% 
nos  ossos; 

33% a 50% 
pelo rins; 

2% tecidos 
não-ósseos. 

Rádio-223 

Solução límpida 
estéril,  não 
pirogênica, frasco 
de 6 ml contendo 
1100 kBq (6,6 
MBq, 0,0298 
mCi). 

55 kBq (0,00149 
mCi)/kg em 1 
minuto, com 
lavagem da via 
antes e depois da 
injeção. 

6 doses 
previstas 
administradas 
em intervalos 
de 4 
semanas, 
com 
avaliação 
clínica. 

Incorpora 
primeiro nos 
ossos e em 
metástases, 
ou excretado 
para o 
intestino. 5% 
pela urina. 

Fonte: Adaptado de Metastron (BULA, 2013), Xofigo (2015), Ishihara 2015) e Hironaka (2017). 

Hironaka et al. (2017), ressaltam que a monitorização é feita por 

hemogramas semanais ou quinzenais, por conta da queda principalmente de 

plaquetas e leucócitos, atingindo valores mínimos após três e cinco semanas do uso 
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de sámario-153 ou estrôncio-89 e após duas e três semanas no caso de uso no caso 

de rádio 223.  

Dessa forma, o tratamento é contra-indicado a pacientes com 

trombocitopenia, leucopenia de base, antes de restabelecida a função medular após 

quimioterapia, devido aos efeitos adversos, conforme Quadro 2. 

Quadro 2 – Contraindicação e efeitos adversos dos radiofármacos estrôncio-89, 
sámario-153 e rádio-223. 

 

RADIOFÁRMACO CONTRAINDICAÇÃO EFEITOS ADVERSOS 

Estrôncio-89 

Hb < 9 g/dl  

Leucócitos < 4 x 103/dl  

Plaquetas < 135 x 103/dl  

Creatinina > 2 mg/dl  

Dor por compressão medular ou fratura 
patológica 

Possível diminuição de 

glóbulos brancos ou 

plaquetas 

Samário-153 

Gravidez (excluir) 

Amamentação 

Filtração glomerular < 30 ml/min ou diálise 

Compressão medular (indicação 
radioterapia) 

Envolvimento medular intenso (superscan) 

Miotoxicidade 

Mielossupressão Grau 3 

ou 4 mais reversível  

Trombocitopenia 

Neutropenia  

Leucopenia 

Rádio-223 

Trombocitopenia  

Neutropenia  

Leucopenia  

Pancitopenia 

Mielossupressão leve a moderada 

Náusea  

Vômito  

Diarreia 

Edema periférico 

 

Fonte: Adaptado de Metastron (BULA, 2013), Xofigo (2015), Samar-Ipen (2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O câncer de próstata ainda é um dos maiores causadores de mortalidade 

globalmente e, segundo Nogueira et al. (2016) e Hironaka et al. (2017), os avanços 

recentes no conhecimento da evolução da doença permitiram o desenvolvimento de 

novas terapias com benefício de sobrevida e qualidade de vida nos pacientes com 
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doença avançada, reduzindo a dor e melhorando a qualidade de vida.  Porém, 

segundo Cox, Hames e Benrashid (2015), os benefícios de alívio sintomático foram 

observados em 50% dos pacientes com CPRC tratados com radiofármacos emissores 

beta, samário-153 e estrôncio-89, mas com duração limitada de resposta. Já Hironaka 

et al. (2017), relata que estudos feitos com o samário-153 confirmaram a redução da 

dor em 70% a 80% dos pacientes. 

Segundo Costa (2015), é possível promover a irradiação direta dos locais 

metastáticos simultaneamente, através da administração endovenosa de um isótopo 

radioativo que, por suas características próprias ou carreadas por um fármaco, se 

localizasse seletivamente nas metástases, produzindo efeitos terapêuticos, sendo útil 

para aliviar a dor óssea na doença metastática e pode ser mais eficaz quando 

combinado com quimioterapia e bisfosfonatos.  

O ALSYMPCA, um estudo realizado entre de junho de 2008 a fevereiro de 

2011 com 921 pacientes com câncer de próstata em fase avançada, divulgado pelo 

NEJM (2013), mostrou que os pacientes com câncer de próstata metastático tratados 

com rádio-223 tiveram um tempo de vida de 14,9 meses, ante o tempo de 11,3 meses 

dos pacientes que foram tratados com placebo, ou seja, uma média de 3,6 meses de 

expectativa de vida a mais. 

Já Nogueira et al. (2016), destaca que o rádio-223 não deve ser usado em 

pacientes com metástases viscerais ou doença nodal maior que 3-4 cm, população 

onde não demonstrado o benefício da extensão de sobrevivência. Cox, Hames e 

Benrashid (2015), afirmam ainda que o rádio-223 deve ser considerado para pacientes 

com maior nível de fosfatase alcalina e/ou pelo menos seis metástases ósseas, e deve 

ser administrado por uma instalação com licença adequada, geralmente em medicina 

nuclear ou terapia de radiação. 

De acordo com Carrera (2014), os radiofármacos emissores alfa, como o 

rádio-223, possuem alcance bem menor que os dos radiofármacos emissores beta, e 

por isso trazem menor dano aos tecidos circundantes à área afetada pela metástase. 

Hironaka et al. (2017), que o tratamento com radiofármacos não deve ser 

reservado como última opção para pacientes que esgotaram outras modalidades de 

tratamento, pois melhores respostas são obtidas com o uso mais precoce, além de o 

tratamento com radiofármacos não impedir tratamento posterior com quimioterapia ou 

radioterapia, desde que respeitado o período para o restabelecimento medular. 
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A terapia com radiofármacos estrôncio-89, sámario-153 e rádio-223 

apresentam atualmente uma boa opção de tratamento no combate à dor óssea 

metastática, pois permite ao paciente atendimento ambulatorial, sem a necessidade 

de internação para administração do radiofármaco, permitindo também a redução do 

uso de analgésicos  convencionais, mas, acima de tudo a melhora significativa da dor 

e qualidade de vida desses pacientes oncológicos. 
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Resumo: A busca ativa pelo paciente por meio do agente comunitário de saúde, o 
encaminhamento à unidade de saúde, o acolhimento humanizado e adequado, a garantia de 
acesso ao tratamento de saúde são fatores essenciais para que quadros crônicos sejam 
mantidos sob controle evitando que se torne agravos a saúde Cesarino (2005). O Ministério 
da Saúde (2012) afirma que os programas de hipertensão arterial e diabetes (hiperdia) 
consistem de uma ferramenta essencial para instrumentalizar a prática de atendimento aos 
usuários hipertensos/e ou diabéticos, por gerar informes que possibilitam o conhecimento da 
situação e mapeamento dos riscos para potencializar a atenção a estas pessoas e minimizar 
os fatores condicionantes de complicações das doenças. Sendo assim trata-se de um estudo 
de abordagem qualitativa e método de revisão bibliográfica integrativa seguindo os 
pressupostos de Mendes (2008) cujo o objetivo foi descrever a avaliação da assistência de 
enfermagem do programa hiperdia pelo usuário cadastrado no programa hiperdia, a partir de 
uma revisão integrativa da literatura. Tendo como problema de pesquisa a seguinte questão: 
o usuário do sus cadastrado no programa hiperdia, avalia de que maneira a assistência de 
enfermagem prestada na unidade da saúde? A coleta dos dados deu-se mediante busca 
sistematizada de artigos científicos escritos nos últimos 10 anos e disponíveis no banco de 
dados da Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 
utilizando-se os seguintes descritores: programa hiperdia, profissionais da saúde, estímulo de 
novo comportamento. A amostra final foi constituída por 14 (quatorze) artigos científicos, 
selecionados pelos critérios de inclusão previamente estabelecidos. Dessa forma, foram 
encontrados 7 na base de dados SCIELO e outros 7(sete) artigos na Biblioteca Virtual de 
Saúde. De forma que ao tratar os mesmos emergiu-se 6 categorias que representam os 
principais pontos de investigação deste estudo, tais como: envolvimento e conscientização do 
paciente, monitoramento, profissionais, organizar atendimento, estímulo de novo 
comportamento, aperfeiçoamento dos programas.  
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Palavras chave: Assistência, Enfermagem, HiperDia. 

Abstract: The active search by the patient through the community health agente, the referral 
to the health unit,the humanized and adequate reception, and the guarantee of access to 
health, care are essential factors in order to  keep chronic conditions in order to prevent them 
from becoming harmful the health Cesarino (2005). The Ministry of Health (2012) states that 
the Hypertension and Diabetes Programs (HiperDia) consist of an essential tool to 
instrumentalize the practice of attending hypertensive/and /or diabetic users, for generating 
reports that make it possible to know the situation and mapping the risks to empower these 
people and minimize the factors that determine the complications of the diseases. Therefore, 
it is a qualitative study and method of integrative bibliographical revision following the 
assumptions of Mendes (2008) whose objective was to describe the assessment of the Nursing 
Assistance of the HiperDia program by the user registered in the HiperDia Program, from a 
integrative review of the literature. Having as a research problem the following question: does 
the SUS user registered in the HiperDia program assess in what way the nursing care provided 
in the health unit? The collection of data was done through a systematized search of scientific 
articles written in the last 10 years and available in the database of the Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO) and the Virtual Health Library (VHL) using the following descriptors: 
HiperDia Program, health professionals, Stimulating new behavior. The final sample consisted 
of 14(fourteen) scientific articles, selected by inclusion criteria previously established Thus, 
7(seven) categories were found in the SCIELO database and another 7(seven) articles in the 
Virtual Health Library. Thus, in the treatment of the same, 6 categories emerged that represent 
the main research points of this study, such as: Involvement and Patient Awareness, 
Monitoring Professionals, Organizing Care, Stimulating New Behavior, Enhancement of 
Programs. 
Keywords: Assistance, Nursing, HiperDia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença de evolução crônica, 

que pode ser controlada com alimentação adequada, atividade física e estilo de vida 

que evite certos níveis de esforço e ansiedade. Quando não tratada adequadamente, 

evolui para a fase aguda. A ausência do cuidado aumenta o risco de problemas 

cardiovascular futuros, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular do tipo 

cerebral (CESARINO, 2005). 

O Ministério da Saúde (2012), afirma que no Brasil existem cerca de 17 

milhões de portadores de hipertensão arterial, 35% da população de 40 anos e mais. 

E esse número é crescente. Seu aparecimento está cada vez mais precoce e estima- 

se que cerca de 4% das crianças e adolescentes também sejam portadoras. A carga 

de doenças representada pela morbimortalidade devida à doença é muito alta e por 

tudo isso a Hipertensão Arterial é um problema grave de saúde pública no Brasil e no 

mundo.  
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Segundo Cesarino (2005) um dos fatores de sucesso para o tratamento da 

hipertensão arterial sistêmica é o diagnóstico precoce e o tratamento, que consiste 

basicamente em monitorar os hábitos de vida do paciente, por meio da alimentação 

correta e combate à ociosidade. Sabendo-se que existem casos em que é necessário 

também administrar medicamentos. 

Para tanto o Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes (HiperDia) 

consiste de uma ferramenta essencial para instrumentalizar a prática de atendimento 

aos usuários hipertensos/e ou diabéticos, por gerar informes que possibilitam o 

conhecimento da situação e mapeamento dos riscos para potencializar a atenção a 

estas pessoas e minimizar os fatores condicionantes de complicações das doenças. 

Porém para que ocorra eficácia no programa é necessário que se realize a 

busca ativa pelo paciente por meio do agente comunitário de saúde, onde seja 

realizado o encaminhamento à unidade de saúde e o acolhimento humanizado. A 

garantia de acesso ao tratamento de saúde são fatores essenciais para que o quadro 

crônico seja mantido sobre controle evitando que se torne aguda.  

Desta forma este estudo possui o seguinte questionamento: O usuário do 

SUS cadastrado no programa HiperDia, avalia de que maneira a assistência de 

enfermagem prestada na unidade da saúde?  

Dessa forma, espera-se fomentar a discussão em torno da hipertensão 

arterial, essa discussão é relevante para o ambiente acadêmico, por permitir o estudo 

de um dos principais problemas de saúde pública no Brasil, para a população que 

precisa entender e ser proativa no controle dessa doença e para as pessoas que estão 

em busca de tratamento ou prevenção.  

Sendo assim, este estudo teve como objetivo descrever a avaliação da 

Assistência de Enfermagem do programa HiperDia pelo usuário cadastrado no 

Programa HiperDia, a partir de uma revisão integrativa da literatura. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
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 
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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 10 anos e disponíveis no banco de dados da Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando-

se os seguintes descritores: Programa HiperDia, profissionais da saúde, Estímulo de 

novo comportamento.  

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.  

A amostra final foi constituída por 14 (Quatorze) artigos científicos, 

selecionados pelos critérios de inclusão previamente estabelecidos. Dessa forma, 

foram encontrados 7 na base de dados SCIELO e outros 7(sete) artigos na Biblioteca 

Virtual de Saúde. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 
O Hiperdia destina-se ao cadastramento e acompanhamento de portadores 

de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do 

Sistema Único de Saúde – SUS, permitindo gerar informação para aquisição, 

dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e sistemática a todos 

os pacientes cadastrados. O sistema envia dados para o Cartão Nacional de Saúde, 

funcionalidade que garante a identificação única do usuário do Sistema Único de 

Saúde – SUS (BEZERRA, 2009).  

O Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e 

Diabéticos (SisHiperdia) é o mais recente sistema de monitoramento de programas 

instituído pelo Ministério da Saúde. Implantado em 2002, como parte do Plano de 

Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus (PRAHADM), é 

uma plataforma que permite cadastrar e acompanhar portadores de hipertensão 

arterial e/ou diabetes mellitus, captados e vinculados às unidades de saúde ou 

equipes da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS), gerando informações 

para profissionais e gestores de secretarias municipais e estaduais e Ministério da 

Saúde (CORREIA, et al. 2014).   

No Brasil, nos últimos anos, observaram-se melhorias significativas no 

acesso a banco de dados nacionais que dispõem de informações epidemiológicas, 

contribuindo para a avaliação e monitoramento da situação de saúde nos diversos 

municípios brasileiros. Apesar dos avanços observados, as informações 

apresentadas pelos bancos de dados nacionais podem apresentar distorções, como 

sub-registro de casos, que comprometem o planejamento e o monitoramento das 

ações específicas. Além disso, a falta de integração entre essas fontes de dados pode 

contribuir para reduzir o escopo e a utilidade das informações em saúde (GIROTTO, 

E, ANDRADE, S. M. e CABRERA, M. A. S. 2010).  

O perfil epidemiológico da hipertensão arterial sistêmica na população 

estudada o qual poderá contribuir para a implementação de políticas de saúde 

direcionadas a prevenção, a melhoria do atendimento e a redução das complicações 

dessa doença (LESSA, 1993).   



 

 VOL. 04 N. 04 ANÁPOLIS/GO JUL./DEZ. 2018 

 

75 
 

Os medicamentos utilizados para o tratamento dessas doenças são 

distribuídos pelo SUS. São eles: Captopril 25 mg, Hidroclorotiazida 25 mg e Cloridrato 

de Propanolol 40 mg (anti-hipertensivos e diuréticos).  

A adesão ao tratamento reflete, ao menos em parte, o modo como as 

pessoas compreendem e assumem o cuidado com a saúde, determinada por sua 

percepção e susceptibilidade à doença e a gravidade do problema. Pode estar 

relacionada também com as características dos usuários, desde o seu comportamento 

em termos de tomar o medicamento, comparecer nas consultas médicas, realizar 

mudanças no estilo de vida. Nesse sentido, contém um forte componente relacional 

manifesto nos processos interativos entre as pessoas que necessitam de cuidado e o 

serviço de saúde que deve prestá-lo (JESUS et al. 2008).  

O tratamento não medicamentoso tem, como principal objetivo, diminuir a 

morbidade e a mortalidade cardiovasculares por meio de modificações do estilo de 

vida que favoreçam a redução da pressão arterial (OLIVEIRA, 2011). 

Os profissionais de saúde da rede básica têm importância primordial nas 

estratégias de controle da hipertensão arterial, tanto na definição do diagnóstico 

clínico e da conduta terapêutica, quanto nos esforços requeridos para informar e 

educar o paciente hipertenso, além de fazê-lo seguir o tratamento (BRASIL, 2006). 

O HiperDia tem como finalidade monitorar os pacientes hipertensos e 

diabéticos para que sejam feitas medidas de ações preventivas e curativas para o 

melhoramento do quadro clínico dos usuários. A equipe de enfermagem deve 

proporcionar atividades para os usuários cadastrados no programa, garantindo 

sempre a melhor assistência possível, visando melhorar a qualidade de vida do 

usuário.  

Os profissionais de saúde envolvidos na SF programam e implementam as 

atividades de investigação e acompanhamento dos usuários com hipertensão e/ou 

diabetes e devem ter a educação em saúde como prática constante no seu cotidiano; 

desenvolvida, principalmente, através de palestras e visitas domiciliares, reuniões em 

grupos e também de forma individual, através das consultas médicas e de 

enfermagem (BRASIL, 2001).  

Desta maneira, devem ser formalizadas as atribuições dos membros da 

equipe da Saúde da Família, voltadas para o HiperDia, em cada Unidade Básica de 

Saúde, como o esclarecimento á comunidade, através de ações individuais  e/ou 



 

 VOL. 04 N. 04 ANÁPOLIS/GO JUL./DEZ. 2018 

 

76 
 

coletivas, sobre os fatores de risco e rastreamento destas doenças, a realização de 

atendimento em grupo e/ou individual pelo enfermeiro, bem como o encaminhamento 

de pessoas  com pressão arterial e glicemia elevadas, por auxiliares e técnicos de 

enfermagem, para a consulta medica ou avaliação nutricional (BRASIL, 2006). 

RESULTADOS  

No presente estudo, foram analisados 14 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 

Hiperdia: Adesão e Percepção de 
Usuários acompanhados pela estratégia 
saúde da família 

Carvalho FSS; 
Nogueira LT; Viana 
LMM . 

2011 
Revisão 

integrativa 

A importância do Programa HiperDia em 
uma Unidade de Saúde da Família do 
município de Serra Talhada- PE, para 
adesão dos hipertensos e diabéticos ao 
tratamento medicamentoso e dietético. 

Lima AS; Gaia ESM; 
Ferreira ma. 

2012 
Descritiva 

exploratória 

Percepção de Idosos acerca das 
atividades desenvolvidas no HiperDia 

Reticena KO; Piolli 
KC; Carreira L. Sales 
CA. 

2015 
 Exploratório e 

descritivo 

HiperDia: Perfil dos Hipertensos e 
Diabéticos do Município de Goiânia 

Torquato FMS; 
Negreiros E. 

2011 
Revisao 

Integrativa 

"Avaliação das características dos 
usuários com hipertensão arterial e/ou 
diabetes mellitus em uma Unidade de 
Saúde Pública, no município de 
Jaboatão dos Guararapes-PE, BRASIL." 

 

Bezerra, DS,  
Carvalho A. L. M.  

2009 
Revisão 

integrativa 

O autocuidado de clientes portadores de 
hipertensão arterial em um hospital 
universitário. 

 

CESARINO, Claudia 
B 

2015 
Exploratório e 

descritivo 

Dificuldades no Controle da Hipertensão 
Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus na 
Atenção Básica de Saúde através do 

CUNHA, Claudia W. 2009 
Revisão 

integrativa 
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HiperDia- Plano de Reorganização da 
Atenção. 

Completitude dos dados de cadastro de 
portadores de hipertensão arterial e 
diabetes mellitus registrados no Sistema 
Hiperdia em um estado do Nordeste do 
Brasil. 

CORREIA, Lourani 
Oliveira dos Santos; 
PADILHA, Bruna 
Merten; 
VASCONCE- LOS, 
Sandra Mary Lima 

2015 Descritivo         

Revisão integrativa: método de 
pesquisa para a incorporação de 
evidências na saúde e na enfermagem. 

MENDES, KDS; 
SILVEIRA, RCCP; 
GALVAO, CM. 

2008 
Revisão 

Bibliográfica 

Perfil de um grupo de hipertensos: 
aspectos biossociais, conhecimentos e 
adesão ao tratamento. 

JESUS, EDS et,al. 2012 
Exploratório e 

descritivo. 

Análise de três fontes de informação 
para o acompanhamento da hipertensão 
ao nível dos cuidados de saúde 
primários 

GIROTTO,E; 
ANDRADE, SM e 
CABRERA, MAS. 

2014 
Descritivo 

exploratório 
qualitativo 

Estudos brasileiros sobre a 
epidemiologia da hipertensão arterial: 
análise crítica dos estudos de 
prevalência. 

LESSA. I. 2015 
Exploratório 
qualitativo  

Tratamento não medicamentoso da 
hipertensão arterial. 

OLIVEIRA, A. 2011 
Revisão 

Integrativa  

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS): 
Manual de Orientação Clínica. 

YAMADA, ATT 2011 
Revisão 

Bibliográfica 

Fonte: os autores (2018). 

 

DISCUSSÃO 

 
Envolvimento e conscientização do paciente 

 
Tais ações devem envolver, sobretudo, o enfermeiro, que tem demonstrado 

um profundo interesse e importante participação no monitoramento e avaliação destes 

usuários, além de assegurar e ampliar o espaço de atuação deste profissional na 

Atenção Básica.  

Para avaliar um programa de atenção á saúde da magnitude do HiperDia é 

imprescindível envolver o usuário, como sujeito participe do processo e cidadão 

portador de direitos (CARVALHO, NOGUEIRA; VIANA, 2011).  
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Sabe-se da necessidade de um acompanhamento mensal para esses 

usuários, conscientizando-os sobre as mudanças de estilo de vida para prevenir essas 

patologias e a importância na adesão aos tratamentos propostos, para que possuam 

uma melhor qualidade de vida e evitem o aparecimento de complicações (LIMA; GAIA, 

FERREIRA 2012).  

Os autores supracitados ainda descrevem que a melhor forma de 

conscientização para a adesão aos tratamentos é através de palestras educativas ou 

orientações individuais, explicando e esclarecendo a população da importância da 

prevenção e do controle dessas doenças dessas doenças pelo cumprimento correto 

dos tratamentos (LIMA; GAIA, FERREIRA 2012).  

Entretanto, destaca-se que existem desafios específicos ao tratar e 

prevenir doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso da hipertensão arterial 

e do diabetes mellitus. O manejo de ambas as doenças depende não só do preparo, 

orientação e acompanhamento por parte dos profissionais, mas envolve também os 

hábitos do próprio usuário, de seus familiares e pessoas próximas (RETICENA; 

PIOLLI; CARREIRA; SALES, 2015).  

Vale destacar que o enfermeiro e os demais profissionais da ESF 

(estratégia da Família) precisam atentar para os protocolos do HiperDia, no sentido 

de implementar atividades que estimulem os hipertensos e diabéticos á pratica de 

ações educativas em prol da melhoria de condições de vida e saúde. Além disso, é 

necessário que os profissionais se norteiem pelos preceitos de humanização e voltem-

se para um cuidado individualizado, buscando satisfazer as necessidades dos 

usuários e não seguindo o tradicional modelo biomédico. Assim, é preciso sensibilizar-

se para as demandas dos usuários, escutá-los e atender ás suas solicitações, 

garantindo a integralidade e a qualidade de atenção (CARVALHO; NOGUEIRA, 

VIANA 2011). 

 
Monitoramento 

 
Sabe-se que somente o diagnóstico e cadastro precoce não fazem que os 

usuários realizem os tratamentos medicamentoso e dietético adequadamente, é 

necessário que exista o monitoramento deste paciente através do acompanhamento 
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mensal, fazendo com que este fique motivado a manter os tratamentos (LIMA; GAIA, 

FERREIRA 2012).  

Segundo Lima (2012), o monitoramento das condições de saúde de uma 

dada população, assim como dos fatores associados a essas condições, é um 

instrumento chave para orientar as estratégias de prevenção, que devem ter como 

objetivo: 

 Interferir favoravelmente na história natural da doença; 

 Antecipar o surgimento de complicações; 

 Prevenir as exacerbações e complicações das doenças crônicas; 

 Aumentar o envolvimento do paciente no autocuidado; 

 Construir uma base de dados sobre os doentes crônicos; 

 
Profissionais 
 

Na busca de dados os estudos demonstraram que a enfermagem em 

conjunto com a equipe multiprofissional de saúde atua na provisão, manutenção e 

preparo psicológico do paciente, tendo em vista que a prevenção dos problemas 

dessas patologias é fundamental para se ter uma sociedade saudável (LIMA; GAIA, 

FERREIRA 2012).  

Contudo, torna-se necessária a intensificação da atuação da ESF através 

de sua ampliação, valorização, integração dos profissionais e a inclusão de outros 

profissionais de saúde neste contexto, como: o farmacêutico, o nutricionista e o 

educador físico (TORQUATO, 2011).  

Para isso, os profissionais de saúde têm a oportunidade de realizar 

intervenções clinicas e educativas de forma individual ou em grupo, ou seja, da 

maneira que melhor se ajuste às reais necessidades dos usuários. Faz-se necessário 

repensar meios que despertem o interesse e confiram autonomia para a mudança de 

hábitos em idosos com doenças crônicas, especialmente a hipertensão arterial e o 

diabetes mellitus (RETICENA; PIOLLI; CARREIRA; SALES, 2015). 
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Organizar atendimento 

 
Entende-se que há necessidade de organizar o atendimento à população, 

no sentido de fortalecer a importância de mudanças no estilo de vida: não se 

esquecendo da educação continuada em saúde (TORQUATO, 2011).  

Neste sentido, a assistência aos hipertensos e diabéticos exige a realização 

de atividades de promoção em saúde, tanto individuais como em grupo, incluindo 

campanhas educativas periódicas que abordem fatores de risco para a HAS e o DM, 

a programação regular de atividades de lazer individual e comunitário, além da 

utilização de meios que reafirmem a importância da adesão desses usuários ao 

tratamento e estimulem o desejo de controlarem estes agravos (CARVALHO; 

NOGUEIRA, VIANA 2011). 

 

Estímulo de novo comportamento 

 
Gerando um comportamento saudável nos jovens, tais como pratica de 

exercícios físicos, alimentação adequada, diminuição na prevalência do uso de álcool 

e do tabagismo, o que em longo prazo ira acarretar diminuição nas doenças crônicas 

tais como hipertensão e diabetes. Acredita-se que a educação de indivíduos com 

doença crônica seja melhor caminho para o alcance desses objetivos (TORQUATO, 

2011).  

A relação entre o paciente e os membros da equipe da saúde é um fator de 

fundamental importância e de extrema relevância. É preciso uma equipe 

multiprofissional, com estabelecimento de vínculo entre os pacientes para um trabalho 

em conjunto. Assim funciona também com os programas de saúde, pois tendo uma 

equipe coesa, com suporte técnico-cientifico e capacitação de recursos humanos com 

profissionais qualificados obterá bons resultados dentro da atenção primaria em saúde 

(CUNHA, 2009).  

Ressalta-se que, a partir da compreensão das percepções dos usuários, 

há mais possibilidade de aproximação com os princípios doutrinários que regem o 

Sistema Único de Saúde, alcançando a universalidade, a equidade e a integralidade, 
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sempre colocando em pratica os preceitos da humanização no atendimento aos 

usuários (RETICENA; PIOLLI; CARREIRA; SALES, 2015). 

 
Aperfeiçoamento dos programas 

 
Sabe-se da necessidade de um acompanhamento mensal para esses 

usuários, conscientizando-os sobre as mudanças no estilo de vida para prevenir essas 

patologias e a importância na adesão aos tratamentos propostos, para que possuam 

uma melhor qualidade de vida e evitem o aparecimento de complicações (LIMA; GAIA, 

FERREIRA 2012).  

Os resultados obtidos sugerem a necessidade do aperfeiçoamento dos 

programas de prevenção, como adotar medidas para reduzirmos fatores de risco e 

também conscientizar os pacientes sobre as doenças e hábitos de vida saudáveis, a 

fim de melhorar a qualidade devida dessas pessoas, reduzindo complicações 

decorrentes dessas doenças (TORQUATO, 2011).  

Longe de generalizações, infere-se que, apesar da ESF e do HiperDia 

serem desenvolvidos há anos, e com resultados positivos, ainda se deve atentar para 

a necessidade de algumas melhorias.  

As atividades em grupo são importantes á medida que favorecem a 

socialização e a troca de experiência, mas é preciso que elas sejam desenvolvidas 

com essa perspectiva, sendo imprescindível destinar um tempo para que as pessoas 

possam se manifestar, solicitar esclarecimentos, trocar experiências e elucidar 

dúvidas.  

Ressalta-se que as ações de promoção e prevenção da saúde por parte da 

enfermagem muitas vezes não são contínuas, devido à falta de integração dos 

profissionais e à sobrecarga de suas atividades. Ainda, estes empregam a maior parte 

de seu tempo em atribuições administrativas e, assim, falta-lhes tempo para as ações 

educativas (RETICENA; PIOLLI; CARREIRA; SALES, 2015).  

A pratica de modelos assistenciais mais coerentes com os princípios da 

universalidade, equidade e integralidade da atenção deve permear o trabalho na 

Saúde da Família. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de fortalecer a 

implementação de ações estruturais voltadas para a capacitação dos profissionais 

com vistas ao atendimento qualificado das pessoas hipertensas ou diabéticas, de 
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modo a estabelecer o vínculo desejável com a população sob sua responsabilidade 

sanitária. Tais ações devem envolver, sobretudo, o enfermeiro, que tem demonstrado 

um profundo interesse e importante participação no monitoramento e avaliação destes 

usuários, além de assegurar e ampliar o espaço de atuação deste profissional na 

Atenção Básica (CARVALHO; NOGUEIRA, VIANA 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O desenvolvimento deste estudo permitiu o conhecimento da percepção 

dos usuários de enfermagem sobre as atribuições e funções dos enfermeiros, bem 

como o entendimento das concepções desses usuários acerca do profissional da 

enfermagem através da análise de conteúdo.  

Nesse estudo, evidenciou-se uma concepção básica a respeito do 

enfermeiro quanto às suas funções e atribuições. Também foi verificado que o 

enfermeiro possui um profundo interesse e importante participação no monitoramento 

e avaliação dos usuários do Sistema Único de Saúde –SUS.  

Diante deste estudo observou-se que a melhor forma de conscientização 

para a adesão aos tratamentos é através de palestras educativas ou orientações 

individuais, explicando e esclarecendo a população da importância da prevenção e do 

controle dessas doenças dessas doenças pelo cumprimento correto dos tratamentos.  

Na análise dos artigos selecionados demonstrou-se que a enfermagem em 

conjunto com a equipe multiprofissional de saúde atua na provisão, manutenção e 

preparo psicológico do paciente, tendo em vista que a prevenção dos problemas 

dessas patologias é fundamental para se ter uma sociedade saudável.  

No tocante do monitoramento, este se torna uma das ferramentas mais 

valiosas vistas as condições de saúde de uma dada população, assim como dos 

fatores associados a essas condições, é um instrumento chave para orientar as 

estratégias de prevenção. De forma que o enfermeiro é sem dúvida um profissional 

qualificado tecnicamente e cientificamente, e é capaz de realizar não somente estas 

atribuições, mas também outras de outros níveis de cuidados. Porém este fato se 

torna ainda mais convergente quando se relaciona à teoria, com a real prática de 

enfermagem, que é direcionada ao cuidado. Diante desse fato, podemos inferir que a 

enfermagem é a arte do cuidado, porém ideias de inferioridade da classe diante outras 
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profissões, abnegação da vida social dos enfermeiros em prol do bem do outro devem 

ser desvinculadas da profissão.  
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