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ADULTERAÇÕES EM “A GÊNESE”: SUSPEITAS 

 

  Em 2018, comemoraram-se os cento e cinquenta 
anos da publicação de “A Gênese”. 

  Desde 1884, com a publicação do artigo “Uma 
infâmia”, por Henri Sausse (1851-1928), sabia-se que “A 
Gênese” (publicada em 1868, sendo a última das obras do 
pentateuco kardeciano), sofrera muitas e profundas 
alterações.  

  Esclarecendo: a segunda, terceira e quarta edições 
foram, em verdades, simples reimpressões da obra de 1868 
(publicada, portanto, com Kardec ainda vivo). Já a quinta 
edição (que, no Brasil, foi a empregada, já no século XIX, e 
até os dias atuais), publicada em 1872 (é o que se constata a 
partir de documentos, etc., visto que o ano de publicação, 
estranhamente, não aparece na folha de rosto). 

  Sausse publicaria o já mencionado artigo após 
comparar, linha por linha, a primeira e a quinta edições de 
“A Gênese”, detectando inúmeras modificações. Nas 
palavras de Sausse [1]: 
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Ao comparar os textos da primeira edição 
com os da quinta, encontrei que 126 
passagens haviam sido modificadas, 
acrescentadas ou suprimidas. Desse 
número, onze (11) foram objeto de uma 
revisão parcial. Cinquenta (50) foram 
acrescentadas e sessenta e cinco 
suprimidas, sem contar os números dos 
parágrafos trocados de lugar, nem os 
títulos que foram acrescentados.  

 

  A grande questão a destacar é de que as 
adulterações efetuadas não foram simplesmente de natureza 
“estética” ou estilística. Em verdade, foram de tal magnitude 
e natureza que efetivamente mutilaram a obra, desviando-a 
dos fundamentos doutrinários estabelecidos por Kardec. 

  A meticulosa análise das duas edições de “A 
Gênese” efetuada por Sausse teve por motivação o fato de 
que ele ouvira, no inverno de 1883-1884, de um amigo 
pessoal de Pierre Gaetan Leymarie (1827-1901), que o 
mesmo havia feito modificações em “A Gênese”.   

 

ADULTERAÇÕES EM “A GÊNESE”: 
COMPROVAÇÕES  

 
  Não obstante os muitos e fortes argumentos de 
Henri Sausse e outros espíritas de escol, tendo em vista as 
repostas fornecidas por Leymarie e a Sociedade Espírita de 
Paris (de que teria-se alterações feitas pelo próprio Kardec, 
ainda em vida, etc.), a questão das adulterações em “A 
Gênese” ficou, por cerca de século e meio, na esfera do “dito 
pelo não dito”.   

  Contudo, eis que a verdade sempre vem à tona e, 
com a publicação, em 2018, do livro “O legado de Allan 
Kardec” da Diplomata, escritora e expositora espírita Simoni 
Privato Goidanich [1], robustas e inequívocas provas 
documentais das adulterações vieram à tona. Logo, visto que 
“contra fatos não há argumentos” saiu-se, finalmente, do 
lodaçal das especulações, passando-se ao terreno da 
comprovação.  

  Não nos compete aqui fazer resumo de tão valorosa 
obra, cuja leitura recomendamos a todos os Espíritas e 
interessados no tema.  Contudo, resta-nos destacar o 
logicamente preciso e impecável trabalho de investigação 
realizado pela autora, obtendo, em diversos órgãos oficiais 
franceses, provas documentais inatacáveis, que comprovam, 
de maneira inequívoca, as adulterações sofridas na quinta 
edição de “A Gênese”. 
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  Em suma, as adulterações em “A Gênese” não 
constituem mais mera suposição, tendo sido 
insofismavelmente comprovadas, restando, aos Espíritas e 
demais estudiosos e interessados na doutrina, o estudo de “A 
Gênese” em sua versão original, tendo em vista que as 
adulterações efetuadas foram, como já comentado, em 
grande quantidade, e não meramente “de estilo”, mais sim de 
conteúdo, com profundas implicações de ordem/natureza 
doutrinária.  

  A inatacável comprovação das adulterações levou a 
Fundação Espírita André Luiz a publicar uma edição original 
de “A Gênese” (ou seja, tradução da primeira edição) [2], 
cuja leitura/estudo a todos recomendamos.   
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Resumo  

Neste trabalho é utilizado para descrever as equações geodésicas baseadas em derivadas covariantes são derivadas das 

equações de Euler-Lagrange em primeiro lugar, e como o formalismo de Euler-Lagrange é muito intuitivo, fácil de 

derivar sem erros, há todos os motivos para usá-los mesmo para as mais situações complicadas. No presente trabalho 

mostramos a aplicação das equações lagrangianas para o cenário principal para obtenção dos Símbolos de Christoffel e 

as demonstrações de muitas relações que servirão para resolução de problemas na relatividade geral, teoria da 

elasticidade, mecânica dos fluídos e eletromagnetismo. Os símbolos de Christoffel representam ótimas relações para 

tensor métrico, que representa uma assinatura geométrica no espaço tridimensional para uma variedade riemanniana.  

 Palavras-chave : Símbolos de Christoffel; Equações de Euler-Lagrange; Tensor Métrico. 

Abstract  

In this work it is used to describe the geodetic equations based on covariant derivatives are derived from the Euler-

Lagrange equations first, and since the Euler-Lagrange formalism is very intuitive, easy to derive without errors there are 

all the reasons to use it, even for the most complicated situations. In the present work we show the application of the 

Lagrangian equations for the main scenario to obtain the Christoffel Symbols and the demonstrations of many 

relationships that will be used to solve problems in general relativity, elasticity theory, fluid mechanics and 

electromagnetism. The Christoffel symbols represent excellent relations for metric tensor, which represents a geometric 

signature in three-dimensional space for a Riemannian variety.  

Keywords: Christoffel symbols; Euler-Lagrange equations; Metric tensor. 

1. INTRODUÇÃO 

 Qualquer espaço que possa ser caracterizado por 

um intervalo do tipo: 

 

2ds g dx dx 

                                                   (1) 

,onde g  é a métrica com , 0,1,2  3 e   [1]. 

Além disso, estamos usando a convenção de soma de 
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Einstein na qual somamos os índices repetidos que 

ocorrem como um par subscrito e sobrescrito.  

Para a equação geodésica, usamos o princípio 

variacional que afirma que as partículas de teste de queda 

livre seguem um caminho entre dois pontos no espaço-

tempo que termina o tempo adequado, do tipo τ. O tempo 

adequado é definido por, 

2 2d ds                                                           (2) 

Então, formalmente, temos [2]: 

2

B B

AB

A A

d ds g dx dx 

                            (3) 

 

Para escrever isso como uma integral que podemos 

calcular, consideramos uma linha de curva parametrizada, 

( )x x   ,onde o parâmetro σ=0  no ponto A e σ=1 

no ponto B.  Então, escreveremos, 

1
1 12

0 0

,AB

dx dx dx
g L x d

d d d

  


 
  

    
     

    
    (4) 

Aqui nós introduzimos o Lagrangiano, ,
dx

L x
d






  
  
  

. 

Notamos também que 

 
d

L
d




                                                                          

(5) 

, pode ser escrita como um a função do seguinte tipo, 

( ( ))f f    usando a regra da cadeia, teremos: 

df df d df
L

d d d d



   
                                           

(6) 

Nós usaremos isso mais tarde para alterar as 

derivadas em relação ao nosso parâmetro arbitrário σ para 

derivados em relação ao tempo adequado para τ. Usando o 

método variacional como visto na Mecânica Clássica, 

obtemos as equações de Euler-Lagrange na forma, 

0
d L L

d xdx

d





 
 

    
   
   
  

                               

(7) 

Vamos cuidadosamente calcular essas derivadas para 

a métrica geral. Primeiro encontramos, 

1

2 2

g gL dx dx L dx dx

x L x d d x d d

   
 

     

 
   

  
 

(8) 

As σ derivadas foram convertidas em τ derivadas. 

Agora nós calcularemos, 

1

2

1 1 1

2 2

L dx dx
g

L d ddx

d

L dx dx dx dx dx
g g g g g

L d d L d d L ddx

d

 

  

    

      

 
 



 
    



 
 

              
  

 
 

                       
  

                                                                                                                               

(9) 

Na última etapa, usamos a simetria da métrica e o 

fato de que  α  e  β são índices mudos.  

2 2

2 2

1d L d dx
g

d d L ddx

d

d L dx d dx
L g L g

d d d ddx

d

dg gd L d x dx d x
L g L g

d d d d ddx

d
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L g

d d x x d ddx

d

 




  
 

  

 

   



 
 

 

 
 

                   
  

 

(10) 

Novamente, usamos a simetria da métrica e a 

reindexação de índices repetidos. Além disso, eliminamos 
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as aparências de L alterando as derivadas em relação ao 

tempo adequado. Até agora nós descobrimos que: 

                            

2

2

0

1
0

2 2

d L L

d xdx

d

g g gd x dx dx L dx dx
L g

d x x d d x d d



    
  

   





    

 
 

     
   
   
  

    
      

    
         (11) 

Reorganizando os termos do lado direito e alterando 

os índices mudos α para γ, teremos [3]: 

 

2

2

2

2

2

2

2

2

1 1

2 2

1

2

1

2

g g gd x dx dx dx dx
g

d x d d x x d d

g g gd x dx dx
g

d x x x d d

g g gd x dx dx
g

d x x x d d

d x dx
g g

d d

    
  

   

  
  

   

  
  

   

 


  

    

  

  

 

   
    

   

   
      

   

   
      

   

   
dx

d




                     (12) 

Nós encontramos a equação lagrangeana 

 
2

2

d x dx dx

d d d

  


  
                               

(13) 

,onde satisfazem os símbolos Christoffel, e 

escrevendo:  

 

  1

2

g g g
g

x x x

   

   

   
   

   
            (14) 

Este é um sistema linear de equações para os 

símbolos de Christoffel. Se a métrica é diagonal no 

sistema de coordenadas, então o cálculo é relativamente 

simples, pois há apenas um termo no lado esquerdo da 

Equação (14). Em geral, é necessário usar o inverso 

matricial de g . Além disso, você deve notar que o 

símbolo Christoffel é simétrico nos índices mais baixos. 

    

 
                                                  (15) 

Podemos resolver os símbolos de Christoffel 

introduzindo o inverso da métrica (ou seja, o Delta de 

Kronecker), g   que satisfaz, 

 

g g 

                                                    (16) 

Aqui, 


     é o delta de Kronecker, que 

desaparece para    e é um caso contrário. Então, 

g g   

   
                            (17) 

Assim sendo, obtemos finalmente a expressão 

matemática para o símbolos de Christoffel , 

                   
1

2

g g g
g

x x x

   

   

   
   

   
                 

(18) 

Ainda podemos encontrar em  de forma mais  usual 

em outras literaturas: 

 

 

1
,

2

1
, ; , , 1, 2,...,

2

k jmkm km im im

j i mij

jk ijik

j i k

gk g g
g ij k g

i j x x x

ou

g gg
ij k i j k n

x x x

    
       

     

  
    

   



                                    (19) 

, que também é chamado de símbolos de Christoffel 

de índice 3 de primeiro tipo. 

1. ALGUMAS PROPRIEDADES DOS SÍMBOLOS 

DE CHRISTOFFEL E SUAS PROVAS 

Nesta seção, deduzimos várias propriedades e 

identidades envolvendo os símbolos de Christoffel, que 

serão úteis para o desenvimento da Teoria da Elasticidade, 

Teoria da Relatividade Geral e de Campos, Geometria 

Diferencial como  também  para  a Mecânica dos Fluidos e 

do Eletromanagnetismo [4]. 
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TEOREMA 1. Os símbolos de Christoffel [ij, k] e 

k

i j

 
 
 

 são simétricos em relação aos índices i e j. 

Prova: Usando o símbolo de Christoffel símbolos do 

primeiro tipo, teremos que: 

1
[ , ]

2

jk ijik

j i k

g gg
ij k

x x x

  
   

   
                      (20) 

Intercalando i e j, obtemos o seguinte: 

1
[ , ]

2

jk jiik

i j k

g gg
ji k

x x x

  
   

   
                     (21) 

Logo, 

1 1
[ , ] [ , ]

2 2

jk ji jk ijik ik

i j k j i k

g g g gg g
ji k ij k

x x x x x x

       
         

        
                      (22) 

desde  que 
ij jig g ,isto nos revela que o símbolo de 

Christoffel do primeiro tipo é definido pela Eq. (19) é do 

tipo simétrica em relação aos índices i e j. 

TEOREMA 2.  Para provar isso, 

)[ , ]

)[ , ] [ , ]

)

km

ij

k

ij jl im

k

k
i ij m g

i j

g
ii ik j jk i

x

g i j
iii g g

l k m kx

 
  

 


 



    
     

    

            (23) 

Prova: i) Pelo símbolo de Christoffel de segundo tipo, 

teremos que: 

 

[ , ]kl
k

g ij l
i j

 
 

 
                                               (24) 

Multiplicando esta equação por kmg ,obtemos: 

[ , ] [ , ]

1,
[ , ],

0,

[ , ]

kl l

km km km m

l l

km m m

km

k k
g g g ij l g ij l

i j i j

k l m
g ij l

i j l m

k
g ij l

i j



 

   
      

   

  
    

  

 
 

 
                                 (25) 

ii) Usando a definição do símbolo de Christoffel do 

primeiro tipo, obtemos: 

1
[ , ] [ , ]

2

1

2

1
[ , ] [ , ]

2

1
[ , ] [ , ] ,

2

1
[ , ] [ , ] 2

2

kj ij ik

i k j

ji jkki

j k i

jk ijik

j i k

ij ji

ij jik j

ij

k

g g g
ik j jk i

x x x

g gg

x x x

g gg
ik j jk i

x x x

g g
ik j jk i g g

x x

g
ik j jk i

x

  
     

   

  
    

   

  
      

   

  
     

  


   



ij

k ijk

g
g

x


  


                                                        

(26) 

iii) Desde que 
ij i

l j lg g  ,então  diferenciando-o para 

kx , obtemos: 

   
1,

,
0,

0

ij i i

l j l lk k

ij
l jij

l jk k

i l
g g

i lx x

g g
g g

x x

 
 

  
  

 
 

 

                                                             

(26) 

Multiplicando esta equação (26) por 
lmg ,obtemos: 
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0
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l jij lm lm

l jk k
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l jlm ij lm

l j k k
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j k k
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k k
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lm ij

k
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lm ij ij

k
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k

g g
g g g g

x x
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g g g g

x x
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g g

x x
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g g lk j jk l lk j jk l

x x

g
g g lk j jk l

x

g
g g lk j g jk l

x
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lm ij

k

g g lk j g jk l

i mg
g g

l j j kx



   
     

    

                                       (27) 

Intercalando m e j, obtemos o seguinte: 

,

ij
lj im

k

ij
ij im lj jl

k

i jg
g g

l k m kx

i jg
g g g g

l k m kx

   
     

    

   
      

    

                                                           

(28) 

Como queríamos provar finalmente. 

TEOREMA 3. Para mostrar que  

 log

j

gk

i j x

 
 

 
. 

Prova: A forma matricial de ikg  é [5]: 

 

11 12 13 1

21 22 23 2

31 32 33 3

1 2 3

g     

   

   

                 

n

n

n

m m m m

ik

n

g g g

g g g g

g g g g

g g g

g

g

 
 
 
 





 
 
 

             (30)  
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11 12 13 1

21 22 23 2

31 32 33 3

1 2 3

g     

   

   

                 

n

n

n

m m m

ik i

m

k

n

g g g

g g g g

g g g

g g g

g g

g

g

 
 
 
 
 
 
 



 

      (31) 

Mas, sabemos que  
il l

ik kg g  ,fazendo  l k  ,teremos 

que 1ik k

ik kg g   ,assim 

1[ ]ik ik
ik ik ik

G
g g g g G

g

                       (32) 

Derivando parcialmente ikg , ficaremos com, 

, 1ik
ik

ik ik

ikik ik ik
ikj j j j

ik

gg
G

g g

g g gg g
G gg

x g x x x


 



   
  

    

           (33) 

   

 

1 1
[ , ] [ , ] , [ , ] [ , ]

1
[ , ] [ , ]

1

ik ikik ik ik ik

j j j j

ik ikik

j

ik

j

g g g g
g g jk i ij k jk i ij k

g x x g x x

g
g jk i g ij k

g x

k ig

j k i jg x

   
     

   


 



   
    

    
               (34) 

como k é índices mudos,teremos: 
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1

1 1
2

2

log

1
log

2

j

j j

j

j

i ig

j i j ig x

i ig g

j i j ig x g x

g g i

j ix

i
g

j i

   
     

    

    
       

    

  
   

  

 
   

 

                                               

(34) 

Como queríamos provar finalmente. 

 

CONCLUSÃO  

   Mostramos a derivação das equações de 

movimento através do formalismo de Euler-Lagrange para 

obtenção dos Símbolos de Christoffele suas relações e 

provas. Utilizam-se os símbolos de Christoffel sempre que 

cálculos práticos que implicam geometria devam ser 

realizados, pois permitem que cálculos muito complexos 

sejam realizados sem confusão. Inversamente, a notação 

formal, sem índices, para a conexão de Levi-Civita é 

elegante para estudos sevirão para resolução de problemas 

na relatividade geral, teoria da elasticidade, mecânica dos 

fluídos e eletromagnetismo. 

 

AGRADECIMENTOS 

Ao CNPq pelo suporte financeiro concedido para esta 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

[1].PALACIOS, A. F. The Small Deformation Strain 

Tensor as a Fundamental Metric Tensor. Journal of High 

Energy Physics, Gravitation and Cosmology 1. p.35-

47,2015. 

 

[2]. LEMOS, N. A.. Mecânica Analítica. 1. Ed. São 

Paulo: Editora Livraria da Física, 2004. v. 1. 386p . 

 

[3]. ICHIDAYAMA,K. Property of Tensor Satisfying 

Binary Law. Journal of Modern Physics 8.p. 944-

963,2017. 

 

[4]. ISLAM,N. Tensors & their Applications. New Age 

International (P) Ltd., Publishers. p.1-262, 2006. 

 

[5].JIANG,D.;  HU,H.L. Tensor-Product Representation 

for Switched Linear Systems. Journal of Applied 

Mathematics and Physics 3.p.322-337,2015 

 

8 



 

 

 

Mens Agitat, vol. 14 (2019) 9-14.   ISSN 1809-4791                                                                                              9 

 

 

As Propriedades do Tensor de Levi-Civita 

The Properties of the Levi-Civita Tensor 

Luciano Nascimento
1*

, Anastasiia Melnyk
2  

1*
Departamento de Física-DF/CCT-UEPB,Campina Grande-PB, Brasil. 

2
Departamento de Educação-DE/CCHLA-UFPB,João Pessoa-PB, Brasil. 

                                                                       

 

Resumo  

A álgebra e o cálculo vetorial são frequentemente usados em muitos ramos da Física, por exemplo, mecânica clássica, 

teoria eletromagnética, Astrofísica, Espectroscopia, etc. Neste trabalho é utilizada a notação de Levi-Civita e do tensor 

delta de Kronecker que simplifica consideravelmente cálculos que são provadas neste artigo. Algumas das identidades 

foram provadas usando símbolos de Levi-Civita por outros matemáticos e físicos. Muitas das simplificações decorrem de 

usar a convenção da soma de Einstein sobre os índices repetidos no espaço tridimensional.  

 Palavras-chave: Símbolo de Levi-Civit; Delta de Kronecker; Tensor. 

Abstract  

Algebra and vector calculus are often used in many branches of physics, for example, classical mechanics, 

electromagnetic theory, astrophysics, spectroscopy, etc. In this work we use the notation of Levi-Civita and the Kronecker 

delta tensor that simplifies considerably calculations that are proved in this article. Some of the identities were proved 

using symbols of Levi-Civita by other mathematicians and physicists. Many of the simplifications stem from using the 

Einstein sum convention on repeated indices in three-dimensional space. 

Keywords: Symbol of Levi-Civita; Kronecker's Delta; Tensor. 

1. INTRODUÇÃO 

 O tensor Levi-Civita é um tensor totalmente 

antissimétrico de ordem n, sendo definido por  
ijk , com 

 ,  ,  1,  2,  3i j k . Em três dimensões, o tensor Levi-

Civita é definido como: 

    

    

1, , , 1,2,3 ,(2,3,1),(3,1,2)

0, , ,

1, , , 1,3,2 ,(3,2,1),(2,1,3)

ijk

se i j k

se i j j k ou k i

se i j k



  


   

 

                                     

(1) 
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Os índices i, j e k são de 1, 2 e 3. Existem vinte e sete 

componentes do tensor de Levi-Civita, apenas seis dela 

são diferentes de zero. Três delas são positivas e as outras 

três são negativas. A troca de quaisquer dois dos índices se 

for permutados revertem o símbolo de Levi-Civita, 

podemos expressar em outra notação, usando a seguinte 

fórmula gera para seu cálculo, 

1 2

1

, ,...,

1 1

1
( )

!n

n n

i i i k j

j k j

i i
J




  

 
    

 
                      (2) 

Qualquer tensor cujas componentes formam uma 

base ortonormal pode ser representado com a ajuda do 

símbolo de Levi-Civita, tal tensor é também chamado de 

tensor de permutação. O símbolo de Krönecker 
ij  (i, j = 

1,2, 3) é  denominado delta de Krönecker e definido como 

(SOKOLNIKOFF, 1964): 

1

0
ij

se i j

se i j



 


                             (3) 

, onde 
ij são os elementos da matriz da matriz 

identidade. O produto de dois símbolos Levi-Civita pode 

ser dado em termos de deltas de Krönecker. Em três 

dimensões, a relação é dada pelas seguintes equações 

(ISLAM, 2006): 
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Uma consequência importante da relação acima é 

dada pela equação abaixo: 
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Como im  e in  são diferentes de zero somente 

para i m  e i n , respectivamente, o resultado da soma 

é: 
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    (6) 

Esta relação (5) acima é muito utilizada em cálculo 

vetorial. Os símbolos do delta de Krönecker e Levi-Civita 

podem ser usados para definir produtos escalares e 

vetores, respectivamente (ARFKEN & WEBER, 1999). 

 1 1 2 2 3 3 ij i jA B A B A B A B A B   

                                                                                     (7) 
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ijk i j k ijk i j kA B e A B e A C B A      
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As operações do operador  (del) ou laplaciano no 

campo escalar e vetorial são dadas por: 
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2. APLICAÇÃO À MECÂNICA CLÁSSICA E AO 

ELETROMAGNETISMO 

Na seção seguinte, tomamos exemplos de 

identidades vetoriais da mecânica clássica e as provamos 

usando as definições dos símbolos do delta de Krönecker e 

Levi-Civita. Essas identidades também podem ser 

comprovadas usando coordenadas cartesianas, mas a prova 

será demasiada em nível de rigor matemático (BYRON & 

FULLER, 1970).  

2.1 Mecânica Clássica  
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 A equação de Euler-Lagrange na forma tensorial, 

   0
k k

d s s

dt x x

  
  

  
                                (23) 

 onde, ij i js g x x  podemos  ainda  escrever  

as equações  da seguinte forma:  
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 Finalmente, obtemos: 
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2.2 Eletromagnetismo  

O campo elétrico E  está relacionado ao potencial 

elétrico , escrito na forma:  

 E                                                      (26) 

Vamos tomar o rotacional do campo elétrico, 

usando a notação de Levi-Civita, 

 0ijk i jE                 (27) 

A indução magnética B é o rotacional do 

potencial vetorial A . Tomando o divergente na 

indução magnética, (ICHIDAYAMA, 2017): 
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A Lei de Ampère afirma que o sentido do campo 

magnético é determinado pelo sentido da corrente de 

acordo com a equação (30),   

 H J                                                    (30) 

Essa é uma das quatro equações de eletromagnetismo 

de Maxwell. No exemplo a seguir, esta equação é provada 

pela aplicação dos símbolos do delta de Krönecker e Levi-

Civita na expressão vetorial,   A A   (REITZ et 

al.,1982). 
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Para a condição estática, 0A    onde A  potencial 

vetorial. Podemos escrever ainda a equação no calibre de 

Coulomb, o potencial magnético que obedece à equação 

de Poisson na seguinte forma: 

 
2

oA J                                                      (36) 

  

Daí a equação (35), acima está intimamente ligada ao 

campo magnético gerado,  

 

H J                                                         (37) 

 

 

CONCLUSÃO 

As identidades vetoriais parecem complicadas em 

notações de vetores padrão, utilizamos algumas provas 

dessas identidades vetoriais por um método alternativo 

(pelo uso de símbolos de Krönecker e Levi-Civita). Ao 

todo, discutimos treze exemplos de identidades vetoriais 

da mecânica e do eletromagnetismo. A principal  

motivação  do uso dos símbolos do delta de Krönecker e 

Levi-Civita é totalmente indispensável para  cálculos, 

onde a soma é tomada sobre índices repetidos, 

principalmente  para cálculos de  campos vetoriais com 

operações em que tomam rotacional do rotacional, 

rotacional de produtos vetoriais, divergente de produto 

vetorial que aparecem em Eletromagnetismo ou na 

Mecânica Clássica nas formulações Lagrangeana e 

Hamiltoniana. As provas apresentadas neste artigo são um 

novo sabor para ensinar vetores a estudantes de física, 

matemática e engenharia. 
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Resumo  

Trata-se de um relato de experiência caracterizado como estudo exploratório de caráter descritivo, com intuito de 

expor a forma de distribuição dos resíduos sólidos da capital e a insalubridade existente no local enfrentada pelos 

trabalhadores vulneráveis devido à exclusão social enquadrada. O estudo foi realizado no Aterro Sanitário de Boa 

Vista, RR. Para realização da discussão utilizou-se artigos das bases de dados Scielo, Lilacs e site do Ministério do 

Trabalho, além de arquivos fotográficos de fonte pessoal. A partir dos resultados foi identificado duas categorias: 

(1) condições e características e (2) os catadores. Foi possível observar que o Aterro Sanitário de Boa Vista ainda 

não atende as exigências necessárias para se enquadrar ao que é nomeado.  

Palavras Chaves: Aterro sanitário; Boa Vista; Catadores, Lixo. 

Abstract  

This is an experience report characterized as an exploratory study of a descriptive nature, aiming to expose the way 

of distribution of the solid waste of the capital and the unhealthiness that exists in the place faced by the vulnerable 

workers due to the social exclusion. The study was carried out at Boa Vista Landfill, RR. For the discussion, articles 

from the Scielo, Lilacs and Ministry of Labor databases were used, as well as photographic files from a personal 

source. From the results, two categories were identified: (1) conditions and characteristics and (2) the scavengers. It 

was possible to observe that the Sanitary landfill of Boa Vista still does not meet the necessary requirements to fit the 

one that is named.  

Keywords: Landfill; Boa Vista; Collectors, garbage. 

 

1. INTRODUÇÃO 

         O lixo gerado pela atividade cotidiana dos cidadãos, 
pelos hábitos de consumo e pela produção industrial é um 
dos principais problemas vividos pelos centros urbanos, 
principalmente os de maior porte. O problema tende a se 
agravar à medida que a população urbana e a quantidade de 
resíduos per capita gerada diariamente ainda aumentam as 
taxas significativas, enquanto diminuem as alternativas de 
áreas para disposição dos resíduos. Soma-se a isso o fato de 
que na grande maioria das cidades brasileiras o destino final 

dos resíduos sólidos urbanos é totalmente inadequado. Cerca 
de 88% do lixo coletado no País ainda é despejado em áreas 
a céu aberto, nos chamados “lixões”, aproximadamente 10% 
do total de lixo coletado para aterros e apenas 2% do total do 
lixo é tratado em usinas (IBGE,2000).  

  Com a crescente globalização a desigualdade social 
torna-se cada vez maior, podemos observar que as pessoas 
que não possuem estudo e acesso aos serviços e bens de 
consumo são condenadas a viverem à margem da sociedade 
onde são impulsionadas cada vez mais para a exclusão social 
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onde elas encontram na coleta de materiais recicláveis uma 
possibilidade de sobrevivência. O trabalho de catação de lixo 
quando não é a principal, torna-se uma forma complementar 
de geração de renda e reprodução destes grupos familiares 
(SILVA et al. 2007). As pessoas que trabalharam com lixo 
urbano estão diariamente expostas a diversos riscos 
ocupacionais tais como biológicos, físicos, ergonômicos e de 
acidentes, conforme abordado por Abreu et al, 2016 em seu 
estudo. 

2. METODOLOGIA 

  Trata-se de um relato de experiência caracterizado 
como estudo exploratório de caráter descritivo, com intuito 
de expor a forma de distribuição dos resíduos sólidos da 
capital e a insalubridade existente no local, enfrentada pelos 
trabalhadores vulneráveis devido à exclusão social 
enquadrada. 

  O vigente estudo foi realizado no Aterro Sanitário 
de Boa Vista, RR localizado no trecho sul da BR-174, na 
saída para Manaus (AM), próximo ao igarapé Wai Grande, 
que passa ao lado, o Rio Branco de onde usufruímos da água 
dele para uso geral e também por se encontrar próximo a 
cidade tem um grande potencial para se tornar uma grande 
problemática para a população do Estado (Figura 01).  

 O local é administrado pela empresa que Sanepav 
Saneamento Ambiental, contratado pela Prefeitura de Boa 
Vista. Para realização da discussão utilizou-se artigos das 
bases de dados Scielo, Lilacs e site do Ministério do 
Trabalho, além de arquivos fotográficos de fonte pessoal. 

Figura 1: Localização do Aterro Sanitário em Boa Vista-RR. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 Os dados obtidos permitiram a construção de duas 
categorias: Condições e características do aterro e os 
catadores. 

3.1 Condições e Características do aterro 

 O destino final do lixo urbano dos cidadãos de Boa Vista/ 
RR é o Aterro Sanitário da cidade, à margem do trecho sul 
da BR-174, na saída para Manaus (AM) que, no entanto, 
aparenta mais característica de um lixão a céu aberto. A 
maioria da população não busca compreender a diferença 
entre aterro sanitário para lixão e seus respectivos impactos 
no ambiente, na saúde dos trabalhadores que dependem 

desse trabalho e da saúde da população em geral devido à 
localização de onde são descartados os resíduos. 

 O Aterro Sanitário de Boa Vista, RR apresenta essas 
características se contrapondo com o seu conceito, de uma 
técnica de disposição de todo tipo de resíduo, incluindo os de 
serviços de saúde, sem causar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais 
(IPT, 2018). Analisando a Figura 2 observamos que esses 
critérios de manejo não estão sendo aplicando corretamente 
tomando-se para si características que diverge, resultando em 
lixão a céu aberto 

 

 

Figura 2: Característica do Aterro Sanitário em Boa Vista-RR. 

Arquivo pessoal.   

 O Lixão também conhecido como Vazadouro é uma 
forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, 
que se caracteriza pela simples descarga do lixo sobre o solo, 
sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde 
pública, gerando um risco grave a saúde humana e um 
considerável impacto no meio ambiente. O mesmo que 
descarga de resíduos a céu aberto (IPT, 2018). 

 Nesse ambiente não existe nenhum controle quanto aos 
tipos de resíduos depositados e quanto ao local de disposição 
dos mesmos. Nesses casos, resíduos domiciliares e 
comerciais de baixa periculosidade são depositados 
juntamente com os industriais e hospitalares, de alto poder 
poluidor. 

 Observa-se a presença de animais e a presença de 
catadores de lixo, onde vários residem no local, além de 
riscos de incêndios causados pelos gases gerados pela 
decomposição dos resíduos e de escorregamentos, quando da 
formação de pilhas muito íngremes, sem critérios técnicos 
(Figura 3). 
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Figura 3: Presença de animais e moradias entorno do lixo. Arquivo 

pessoal.   

 

 Esclarecendo melhor o Aterro Sanitário é um método que 
utiliza princípios de engenharia para confinar resíduos 
sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume 
possível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão 
da jornada de trabalho ou a intervalos menores, se necessário 
(IPT, 2018). 

 Na preparação da área é realizada, basicamente, a 
impermeabilização que impeça a lixiviação e percolação de 
substâncias para o solo e águas subterrâneas e o nivelamento 
do terreno, as obras de drenagem para captação do chorume 
(ou percolado) para encaminhar ao tratamento, além das vias 
de circulação. As áreas limítrofes do aterro devem apresentar 
uma cerca viva para evitar ou diminuir a proliferação de 
odores e a poluição visual (figura 04). 

 Segundo o Conselho Regional de Química - IV Região 
2008, o processo de armazenamento deve partir da premissa 
o estabelecimento de condições que não promovam 
alterações na qualidade ou quantidades dos resíduos, além de 
não contribuir com a alteração da sua classificação, 
diminuindo os riscos de dados ao ser humano e ao ambiente, 
distante de nascentes, poços, cursos d’água e demais locais 
sensíveis aos eventuais. Observa-se que o Aterro Sanitário 
de Boa Vista ainda não conseguiu fazer as mudanças 
necessárias para se adequar corretamente ao que é nomeado. 
Essa irregularidade começa na escolha do seu local que não 
pode ser próximo de d'água relevantes, tais como, rios, lagos, 
lagoas e oceano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Estrutura de um Aterro Sanitário. Disponível em:  

http://1.bp.blogspot.com/-LUJs. 

 Além disso, por se localizar próximo a núcleos urbano 
atraem pessoas desempregadas, de baixa renda ou sem outra 
qualificação profissional, que buscam a catação do lixo como 
forma de sobrevivência e passam a viver desse trabalho em 
condições insalubres, gerando, para a prefeitura, uma série 
de responsabilidades sociais e políticas. 

 O manejo ambientalmente saudável de resíduos deve ir 
além de simplesmente depositar ou aproveitar através de 
métodos seguros dos resíduos gerados, e buscar desenvolver 
a causa do problema, procurando modificar padrões não-
sustentáveis de produção e consumo. Isto engloba a 
utilização do conceito de manejo integrado do ciclo vital, no 
qual apresenta uma chance única de conciliar o 
desenvolvimento com a proteção do meio ambiente (Agenda 
21, capítulo 21). 

3.2 Os catadores 

 A participação de catadores na segregação informal do 
lixo seja nas ruas ou nos vazadouros e aterros, é o ponto 
mais agudo e visível da relação do lixo com a questão social. 
Trata-se do elo perfeito entre o inservível – lixo – e a 
população marginalizada da sociedade que, no lixo, 
identifica o objeto a ser trabalhado na condução de sua 
estratégia de sobrevivência. 

 Segundo a Norma Regulamentadora Nº 15 - Atividades e 
Operações Insalubres Anexos n° 14 – Agentes biológicos 
aprovados pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro de 
1979 considera, trabalho ou operações, em contato 
permanente com: lixo urbano (coleta e industrialização) 
como grau de insalubridade máxima. (Figura 05). 
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Figura 5: Catadores esperando o caminhão despejar os 
resíduos. Arquivo pessoal. 

 Na visita realizada no local foi observada à presença de 
crianças, adolescentes e moradias ao redor de uma grande 
quantidade de lixo, poeira e fumaça da queima de resíduos 
confirmando a exclusão social vivenciada por esses 
profissionais e por toda família, que desde criança é 
direcionada a desenvolver a atividade dos pais. (Figuras 06 e 
7). 

 

Figura 6: Fumaça oriunda da queima de resíduos sólidos. Arquivo 

pessoal 

 

Figura 7: Catador sem equipamentos de proteção individual. 

Arquivo pessoal. 

 De acordo com Miura (2004) os catadores não 
demonstram estar preocupados com os prejuízos da sua 
saúde ocasionados em decorrência da atividade exercida, 
estes são substituídos pelo fato desse trabalho garantir a sua 
subsistência e causar a sua inserção profissional e social. 
Para a autora, as dores nos membros do corpo, a intoxicação 
acarretada pelo lixo, os cortes, podem ser curados, o que é 
ocasiona mais dor que tudo isso é a fome.  

 Os catadores ficam expostos a agentes físicos, materiais 
perfurantes a mais agravante a AIDS, ruídos excessivos e 
exposição ao sol, e ao frio. Agentes químicos: gases 
emanados dos resíduos, poeira, fumaça e monóxido de 
carbono, líquidos emanados de baterias, óleos e graxa, tinta, 
produtos de limpeza, cosméticos, aerossóis, materiais 
pesados como o chumbo, o cádmio e o mercúrio. Agentes 
ergonômicos, posturas forçadas e incômodas. Há também e 
as respiratórias como a tuberculose, que exige um tratamento 
longo e permanente (CONSENZZA, 2006, p.19). 

 De acordo com o Instituto Brasileiro do Consumidor - 
IDEC (2001) os principais problemas gerados pela 
disposição inadequada dos resíduos se relacionam à saúde 
pública e a degradação ambiental. Os resíduos sólidos 
urbanos acumulados de forma contínua no ambiente 
favorecem a proliferação de animais transmissores de 
doenças como moscas, ratos e baratas além dos 
microrganismos não visíveis a olho nu. 

 Muitos pais não têm com quem deixar seus filhos e 
acabam levando para o seu local de trabalho ou mesmo não 
tem onde morar e acabam se instalando nas proximidades. O 
Aterro Sanitário de Boa Vista já recebeu várias denúncias, 
desde trabalho infantil como também violência sexual e uso 
de drogas ilícitas. Percebe-se a vulnerabilidade desse grupo e 
a necessidade de uma vigilância contínua e cuidadosa para 
que sua exclusão social não se agrave. 

4. CONCLUSÃO 

 Portanto, o Aterro Sanitário de Boa Vista se encontra em 
condições que não atendem as exigências necessárias para se 
enquadrar ao que é nomeado. Essa irregularidade começa desde 
a escolha do seu local até forma que é despejada e manipulada 
seus resíduos sólidos. Outro agravante evidenciado são os 
catadores que dependem do lixo para sobreviver acabam 
expostos a sol ou chuva, determinando seu próprio ritmo de 
trabalho e o seu posicionamento físico. Convivem com o mau 
cheiro dos gases que exalam do lixo acumulado, com a fumaça 
intensa produzida pela combustão dos gases, com os urubus e 
moscas em grande quantidade, estando ainda a mercê do risco 
de contrair várias doenças, sem o uso de qualquer equipamento 
de segurança correndo o risco de se acidentar e se contaminar. 
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Resumo  

A revisão literária buscou compreender a relação da metodologia ativa de Aprendizagem Baseada em Problemas na 

formação do enfermeiro, buscando verificar sua eficácia comparada ao tradicional, e suas contribuições para as aptidões 

da profissão, além de analisar como a formação reflete nos acadêmicos as atribuições que lhe serão cobradas futuramente. 

Foram analisados para isso um total de 10 artigos, e 05 literaturas de relevância para a educação, com enfoque no método 

abordado, excluindo-se artigos com mais de 5 anos e fora do tema, sem preferência de idioma, utilizando-se as bases de 

dados: Revista Cofen, Scielo, ScienceDirect. A revisão apontou para enfermeiros influenciados no exercício de seu 

trabalho pelo método, os quais destacam a importância da Aprendizagem Baseada em Problemas quando egressos. 

Percebe-se assim que as metodologias ativas, em especial a ABP, estão intimamente ligadas com as diversas 

competências do enfermeiro, ganhando destaque quando comparados aos enfermeiros formados pelo método tradicional e 

com mesmo tempo de serviço. 

Palavras Chaves: Enfermagem. Aprendizagem Baseada em Problemas, metodologia ativa 

Abstract  

The literary review sought to understand the relation of the active methodology of Problem-Based Learning in the training 

of nurses, seeking to verify their effectiveness compared to the traditional one, and their contributions to the skills of the 

profession, besides analyzing how the training reflects in the academics the attributions that will be charged in the future. 

A total of 10 articles and 5 literature of relevance to education were analyzed, with a focus on the method covered, 

excluding articles over 5 years and beyond, without language preference, using the bases of data: Cofen Magazine, Scielo, 

ScienceDirect. The review pointed to nurses influenced in the exercise of their work by the method, which highlight the 

importance of Problem Based Learning when graduates. It can be seen that the active methodologies, especially the PBL, 

are closely linked with the different competencies of the nurse, gaining prominence when compared to the nurses trained 

by the traditional method and with the same length of service. 

Keywords: Teaching. Nursing. Problem-Based Learning, active methodology. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A sociedade vem exigindo cada vez mais uma educação 
que atenda às suas necessidades, em reposta a alta 

competição e mudanças constantes no mundo do trabalho 
espera-se que o profissional seja capaz de buscar soluções 
compatíveis com sua realidade e necessidades 



21     

Revista Cofen Scielo ScienceDirect 

Perfil AND 
enfermagem 

(Problem-Based 
Learning) AND 

(Nursing) 

(Aprendizagem 
Baseada em 

Problemas) AND 
(Enfermagem) 

146 71 157 

374 

(BOROCHOVICIUS e TORTELLA, 2014; MARQUES et 
al, 2018).  

 De acordo com Fonfoca et al (2018) por meio do ensino 
tradicional o aluno não está envolvido na sua educação, não 
é o sujeito ativo de sua aprendizagem, estando sempre mais 
preocupado em memorizar do que pensar criticamente. O ato 
de apenas receber depósitos de informações, guarda-los e 
arquivá-los, caracteriza a então concepção “bancária”, onde 
o educador irá passar seus “comunicados” e o educando 
apenas receber pacientemente, sem a busca por 
questionamentos e outras soluções, as quais seriam 
necessárias para o seu pensamento crítico (FREIRE, 2011). 

 Por meio da implantação das metodologias ativas de 
ensino o contexto da educação veio a mudar, em 1965 na 
Escola de Medicina de McMaster o então reitor John Evans 
deu início a mudança na forma como medicina era ensinada, 
sua ideia central se baseava no pensamento de que era 
necessário se distanciar totalmente do ensino tradicional 
(BOROCHOVICIUS E TORTELLA, 2014). Com a 
Aprendizagem Baseada em Problemas seria proporcionado o 
desenvolvimento da autonomia e forma de lidar com o 
conhecimento, lhe construindo e reconstruindo (CAMPOS et 
al, 2014). 

No Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação em Enfermagem (DCN/ENF) também 
determinam características esperadas do enfermeiro egresso, 
os quais se relacionam com a formação por meio do método 
de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). 

Com base nos fatos que interligam as características da 
enfermagem com a educação de seus profissionais, surgiu o 
questionamento: Como a Aprendizagem Baseado em 
Problemas (ABP) contribui para formação do (a) enfermeiro 
(a)? Considerando tanto a metodologia ativa de ensino como 
as DCNs na contribuição desta formação.   

Acredita-se assim na efetividade do desenvolvimento 
educacional por meio da implantação de metodologias que 
contribuam para o comportamento dos futuros enfermeiros, 
resultando em profissionais altamente capacitados. 

Nesse sentindo, a presente revisão literária tem como alvo 
docentes/discentes e instituições de ensino, como meio de 
ressaltar a necessidade de uma melhor formação, com 
enfermeiros capazes de desenvolver competências 
necessárias para o bom funcionamento da profissão, assim 
como instigar a busca por conhecimentos e autonomia, os 
quais serão influenciados por meio do Aprendizagem 
Baseada em Problemas. 

 

2. METODOLOGIA  

O presente estudo trata-se de uma revisão literária, no 
qual se utilizou três bases de dados: Scielo, Sciencedirect e 
Revista COFEN. Também foram utilizadas obras literárias 
relevantes, como: “Pedagogia do oprimido” de Paulo Freire 
(2011); ”História da Enfermagem: Versões e interpretações” 
de Giovanini et al (2005); “Trajetória histórica da 
Enfermagem” de Oguisso (2014) e o e-book “Metodologias 
pedagógicas inovadoras: contextos da educação básica e da 
educação superior” de Fonfoca et al (2018), além das 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem, obtido através do portal do Ministério da 
Educação (MEC). 

A busca realizada nas bases de dados teve um período de 
coleta de dois meses (setembro-outubro). Os critérios de 
inclusão foram artigos que estivessem completos, sem 
preferência de idioma. Os descritores utilizados na pesquisa 
foram: Aprendizagem Baseada em Problemas, Problem-
based learning, enfermagem, nursing, ensino e perfil de 
enfermagem. A busca realizada resultou em 374 trabalhos, 
esses trabalhos se resumiram ao aplicar os critérios de 
exclusão: artigos com mais de 5 anos, revisões literárias, 
resumos e publicações duplicadas, isto reduziu o número 

para 31.  

Foram eliminados também artigos que contribuíssem para 
os objetivos propostos na presente revisão. Foram excluídos 
21 artigos, restando na amostra 10 (Figura1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REFERÊNCIAL TEMÁTICO  

O ensino tradicional x método de Aprendizagem Baseada 
em Problemas 

 A educação está na sua enfermidade intimamente ligada 
ao ato de apenas narrar, onde o docente adquiri o papel de 
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“encher” os discentes de informações incontestáveis, os 
quais receberão pacientemente em forma de retalhos de 
realidades desconectadas (FREIRE, 2011). O conhecimento 
não poderá ser adquirido desta forma, por meio de repetições 
e imitações, pois desta maneira se criará apenas descritores 
de comportamentos, sendo que a aprendizagem é a mudança 
de comportamentos influenciada pelo conhecimento de 
terceiros e reformulada pelo próprio sujeito com base na sua 
compreensão (BOROCHOVICIUS E TORTELLA, 2014). 

 As metodologias ativas de ensino possibilitam romper 
com estas características da educação tradicional. Por meio 
delas é possível tornar o discente o centro do seu processo de 
aprendizagem, sendo responsável por sua formação, 
modificando ainda o papel do docente, que passa agora a ser 
apresentador e mediador, tendo como função apenas facilitar 
o caminho da aprendizagem, garantindo autonomia para o 
discente desenvolver seu conhecimento (CARBOGIM et al, 
2017; MARQUES et al, 2018). 

 Destaca-se a metodologia ativa de Aprendizagem 
Baseada em Problemas (ABP), que se caracteriza como um 
método centrado em desenvolver os processos cognitivos 
necessários para a promoção da autonomia (MARQUES et 
al, 2018). Por meio dela é possível auxiliar nos processos de 
aprendizagem e incentivar o pensamento crítico dos 
discentes (CARBOGIM et al, 2017). De acordo Freire 
(2011) o simples ato de depositar informações resultará na 
ausência do desenvolvimento crítico necessário para inserção 
de transformadores no mundo. 

 A ABP associada as questões norteadoras possibilita o 
desenvolvimento das funções mentais, além de preparar o 
discente para atribuições necessárias do enfermeiro que 
envolvam a tomada de decisão em situações clínicas que 
requerem precisão (CARBOGIM et al, 2017). Por meio de 
etapas a metodologia busca incorporar ao discente 
características, como: reconstrução do conhecimento 
individual e coletivo, capacidade de argumentar e defender 
suas opiniões e analisar com criticidade situações 
(CAMPOS, 2014).  

 A execução do método se dará por meio de etapas 
iniciais, com a leitura da questão - problema (primeira 
etapa), a extração de termos desconhecidos que não sejam 
claros para os participantes (segunda etapa), formulação de 
questões que busquem definir o problema tratado por meio 
do conhecimento prévio do grupo (terceira etapa), 
elaboração de objetivos que possibilitem solucionar o 
problema (quarta etapa), compartilhamento em um segundo 
encontro dos conhecimentos adquiridos após pesquisas 
realizadas pelos discentes (quinta e sexta etapa) e por último 
criar uma proposta levando em consideração as informações 
discutidas (BOROCHOVICIUS E TORTELLA et al, 2014; 
CAMPOS et al, 2014; SAMPAIO et al, 2018). De acordo 
com Carbogim et al (2017) as etapas do ABP induzem o 
discente a construção da capacidade de análise e raciocínio 
que está intimamente ligada ao pensamento crítico. 

(Re) construção de conhecimentos do discente pela ABP
  
 De acordo com Luo et al (2014) a educação tradicional 
vem sendo aceita pelos discentes desde o ensino primário até 
a universidade, resultando na falta de interesse e motivação 

pela aprendizagem, além da ausência de cooperação no 
ensino. 
 Esta cooperação está associada intrinsecamente com o 
desenvolvimento da responsabilidade, ao passo que a 
construção do saber dependerá do comprometimento de 
todos para a formação do conhecimento (CAMPOS et al, 
2014 e MARQUES et al, 2018). Acrescentando-se ainda a 
ideia de Gonzales – Hernando et al (2013), que acreditam na 
necessidade da participação dos discentes na avaliação 
compartilhada, em que ele desenvolverá capacidade para 
saber julgar o trabalho dos colegas, contribuindo assim para 
a formação de uma competência que lhe será cobrada no 
futuramente. 
 Em consonância com resultados da pesquisa de Luo et al 
(2014), realizada com 1.037 discentes sem contato a 
metodologia ativa, relatou-se ainda que que há uma ausência 
no desejo de investigar e aderir novos conhecimentos, 
destacando-se desta forma a importância da implantação da 
ABP. 
 Já na pesquisa realizada por Campos et al (2014) que 
envolveu 16 acadêmicos da disciplina de Introdução ao 
Gerenciamento em Saúde, percebeu-se que por meio da ABP 
os discentes conseguiram desenvolver sua comunicação, 
além da análise crítica dos casos abordados no tutorial, 
defendendo suas opiniões nas discussões. Durante esse 
processo de comunicação evidenciou-se ainda que os saberes 
prévios dos discentes também devem ganhar 
reconhecimento, levando em conta experiências e vivências 
dos mesmos.   
 Carbogim et al (2017), também relataram em seu estudo 
a percepção do discente quanto ao método, onde para eles foi 
possível o desenvolvimento da forma de pensar e agir 
adequadamente, característica a qual se refletirá no 
profissional, em que será necessário avaliar os 
acontecimentos para não haver a tomada de decisões 
partindo de emoções que coloquem não só o paciente em 
risco, mas a si mesmo e a outros profissionais. 
 Marques et al (2014) destacam a importância de inserir o 
discente na prática, lhe possibilitando compreender a 
interação entre profissional-usuário e a equipe 
interdisciplinar reforçando assim a ideia de trabalho em 
grupo já vivenciada por meio da ABP.  
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 As características esperadas da enfermagem se 
modificaram com o tempo, o que se percebe por Giovanini et 
al (2014), que relatam a enfermeira vista antigamente como 
submissa e obediente. Desta forma, a enfermagem foi 
relacionada a feminilidade o que ocasionou durante anos a 
associação das características da profissão com o papel 
retrógado da mulher, que era responsável pelo cuidado da 
casa e filhos (OGUISSO, 2014). 

 Com base nas Diretrizes curriculares Nacionais do Curso 
de Enfermagem (DCNs) aprovadas pela resolução CNE/CES 
Nº 3 de 2001 no Brasil, espera-se agora que enfermeiro 
generalista egresso tenha uma formação que reflita 
características não apenas humanistas, mas com capacidade 
de pensar de forma crítica, reflexiva e intelectual, além de 
seguir os princípios éticos da profissão. Ademais, espera-se 
que desenvolva competências que possibilitem habilidades 
necessárias para o bom funcionamento dos serviços, assim 
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como a busca e transmissão contínua de novos 
conhecimentos. 

 De acordo com Consúl–Giribet e Medina-Moya (2014), 
em seu estudo realizado com enfermeiras egressas do ensino 
ABP, percebeu-se a forte influência da metodologia na 
resolução e análise de problemas, se comparado aos outros 
enfermeiros com o mesmo tempo e condições de trabalho. 
Destaca-se ainda o desenvolvimento da atividade e atitude 
do profissional, que se refletem ao relatarem não haver 
problemas em interagir com diferentes profissionais, levando 
em conta suas experiências em diversos grupos de tutoriais 
durante sua formação.  

 Desta forma se reconhece as metodologias de ensino-
aprendizagem como formadoras efetivas para o exercício 
profissional futuro, enfatizando-se ainda como a prática e a 
teoria em conjunto possibilitam a proporção de autonomia, 
em que o egresso se sentirá seguro para realizar 
procedimentos (HIGA et al, 2013). Esta segurança de acordo 
com Consúl-Giribet e Medina-Moya (2014) na enfermagem 
se encontra baixa, mas com a entrada dos primeiros 
enfermeiros formados pela ABP o nível de segurança tende a 
aumentar. 

 Se relatou também  ausência de conhecimentos teóricos 
em determinadas áreas, porém  não limitou o exercício da 
profissão, pois os egressos sempre foram influenciados a 
buscar conhecimentos, o que lhes possibilita a resolução de 
problemas cotidianos que desconhecem, não se restringindo 
em aceitar suas dúvidas como limitadoras de sua profissão 
(HIGA et al, 2013; CONSÚL-GIBIBET e MEDINA-
MOYA, 2014). 

 A cooperação existente na ABP também é percebida nas 
atitudes do enfermeiro egresso, que se caracteriza como de 
fundamental importância para as atividades em equipe, tendo 
como finalidade alcançar objetivos em comum, e para isso é 
necessário que todos estejam envolvidos no desempenho de 
suas funções sabendo quais seus papeis e dos demais, 
evitando conflitos no ambiente de trabalho relacionados a 
responsabilidades. Também se desenvolveram nestes 
egressos habilidades em comunicação que foram 
aperfeiçoadas ao longo de sua formação, contribuindo para o 
bom relacionamento com os usuários, porém se percebe que 
quando analisados em relação a disciplinas como 
farmacologia e anatomia seus conhecimentos se mostram 
insuficientes, ocasionando insegurança relacionada às 
patologias (CONSÚL-GIRIBET e MEDINA-MOYA, 2014).  

 Os dados encontrados por meio da presente revisão 
sugerem então que egressos do curso de enfermagem estão 
mais aptos a desenvolverem as competências esperadas pelas 
Diretrizes curriculares Nacionais do Curso de Enfermagem, 
e pela sociedade. Nesse sentido, é possível afirmar, que a 
escolha da forma de ensino reflete nas qualidades do discente 
e futuro profissional sendo de fundamental importância para 
a qualidade nos serviços prestados pelos futuros enfermeiros. 

5. CONCLUSÃO 

 Ao analisar os dados que constam nesta revisão, percebe-se 
que as metodologias ativas, em especial a ABP, estão 
intimamente ligadas com as diversas competências do 
enfermeiro. Por meio dos estudos encontrados compreende-se 

que o método não só modifica a forma de pensar e agir dos 
discentes, mas também os instiga a buscar novos 
conhecimentos, a não aceitar as dificuldades que surgem no seu 
cotidiano. 

 Desta forma os enfermeiros egressos conseguem 
compreender e resolver problemas durante seu trabalho, além de 
se caracterizarem como abertos ao trabalho em grupo, tendo 
facilidade em interagir com diversos profissionais e a equipe 
multidisciplinar.  

 Se destaca ainda o fato destes egressos relatarem 
dificuldades decorrentes de lacunas da metodologia, como a 
falta de conhecimento em matérias necessárias para a 
compreensão de patologias. Porém, estas lacunas são 
preenchidas pela busca de saberes que foram instigados a ter 
quando discentes.  

 Fica assim exposto a necessidade de reformulações na ABP 
que busquem a efetividade de conhecimentos em todas as 
disciplinas, impossibilitando a insegurança que ocorre nestes 
enfermeiros decorrente da falta de conhecimento em algumas 
disciplinas. 
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Resumo  

Este artigo apresenta as principais ferramentas matemáticas na resolução de diversos problemas em nível de física 

matemática. Em matemática, uma integral de linha ou integral curvilínea é uma função sobre uma curva C suave e 

integrável. Relativamente, o ensino do cálculo de integral de linhas de curvas é diretamente influenciado por ação de 

campos vetoriais. Desta forma, as integrais de linhas destes campos vetoriais, de principio conservativos ou não são bem 

contextualizados fisicamente do ponto de vista da Mecânica Clássica a exemplo do trabalho realizado por uma força 

variável de onde se obtém de forma direta o Teorema do Trabalho-Energia Cinética. O objetivo deste estudo, acerca da 

integral de linha é aplicação direta de seu formalismo matemático na física geral. Neste, sentido serão mostradas 

aplicações da integral de linha de um campo vetorial e o cálculo do trabalho no sistema PV sendo claramente um 

processo isotérmico, no ciclo de um motor com cilindro com combustão em nível termodinâmico. Além disso, será 

possível fazer algumas aplicações, utilizando o Teorema de Stokes e Gauss para obtenção das futuras Equações de 

Maxwell da forma integral para a forma diferencial.  

 Palavras-chave: Integral de Linha; Termodinâmica; Campo Vetorial; Teorema de Stokes e Gauss. 

Abstract  

This article presents the main mathematical tools in solving various problems in mathematical physics. In mathematics, a 

curvilinear line integral or integral is a function on a curve C smooth and integrable. Relatively, the calculation of the 

integral of curve lines is directly influenced by the action of vector fields. In this way, the line integrals of these vector 

fields of conservative principles are not well physically contextualized from the point of view of Classical. The purpose of 

this study, concerning the line integral is the direct application of its mathematical formalism in general physics. The use 

of line integral made it possible to obtain the Work-Kinetic Energy Theorem, as well as the work performed by piston in 

the PV system in an isothermal process in Thermodynamics. In addition, it will be possible to make some applications 

using the Stokes and Gauss Theorem to obtain the future Maxwell equations from integral to differential form. 

Keywords: Integral of Line; Thermodynamics; Vector Field; Stokes and Gauss's theorem. 
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1. INTRODUÇÃO 

    A integral de linga de F ao longo de C, de A (t=a) até 

B(t=b), que denominamos de ( , , )
C

F x y z ds  é definida 

por (GONCALVES; FLEMMING, 2007),  

0
1

( , , ) lim ( )
i

n

i i
r

iC

F x y z ds F Q r
 



 
  

 
                  (1) 

, quando o limite a direita existe. A representação 

geométrica da integral de linha ao longo da curva C é uma 

curva bem suave e integrável ao longo do caminho, ver 

figura 1 abaixo. A integral ( , , )
C

F x y z ds  também é 

denominada de integral do campo escalar de F com 

respeito ao comprimento de arco C.  

Figura 1 - Representação geométrica da integral de linha 

numa curva C. 

 

 

Fonte: Autor 

O conceito de integral de linha é sempre 

associado a um acampo vetorial contínuo, ou seja, 

definido sobre uma curva suave C dada pela função 

vetorial ( )r t , a t b  , então a integral de linha de F ao 

longo da curva suave de C é, 

( ( )) '( )

b

C a

F dr F r t r t dt                               (2) 

Lembrando que: 

 ( ( ) ( ( ), ( ))F r t F x t y t , para campos vetoriais em
2

; 

 ( ( ) ( ( ), ( ), ( ))F r t F x t y t z t , para 

campos vetoriais em
3

. 

 Vamos considerar a integral de linha nas componentes x, 

y e z, em uma curva bem suave C, é descrito por 

(GUIDORIZZI, 2001): 

( ) ( ) ( ) ( ) ,r t x t i y t j z t k a t b                     (3) 

e suponha que a sua notação é  

( ( ), ( ), ( )) ( ( ), ( ), ( )) ( ( ), ( ), ( ))

( ( ), ( ), ( ))

F x t y t z t P x t y t z t i Q x t y t z t j

R x t y t z t k

 



    (4) 

Observe que podemos escrever a integral de 

linha do campo vetorial F  como: 

( ( ), ( ), ( )) '( )

( ( ), ( ), ( )) ( ( ), ( ), ( )) '( )

( ( ), ( ), ( )) '( )

b b

a a

P x t y t z t x t

F x t y t z t Q x t y t z t y t dt

R x t y t z t z t

 
 

  
  

 
   (5) 

o que sugere a notação, 

C C

F dr Pdx Qdy Rdz                                    (6) 

1.1 A integral de linha associado ao Teorema do 

Trabalho-Energia Cinética 

 

O conceito ligado a integral de linha de um 

campo vetorial corresponde ao trabalho realizado por uma 

força (força e deslocamento), somos conduzidos à 

definição geral: 

( ) ( )
C C C

F Pdx Qdy Pi Q j dxi dy j F dr         
                                      (7) 

A equação (7) pode ser também escrita da 

seguinte forma, 

 
b b

C a a

dr
Pdx Qdy F dt F v dt

dt

 
     

 
                 (8) 

onde d rv
dt

  é o vetor velocidade da 

partícula. Substituído a F por  

F ma                                                  (9) 

dv
F m

dt
                                            (10) 

Usando agora a regra da cadeia, 
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dv dv d x

dt dx dt
                                (11) 

onde a esta quantidade representa um 

deslocamento vetorial, substituindo este valor, obtermos o 

seguinte: 

d x
v

dt
                                          (12) 

dv d x dv dv
F m m v mv

dx dt dx dx
                          (13) 

1

2
i i

v v

v v

dv
W mv dx m vdv m v

dx
                          (14) 

Logo, ficaremos com (NUSSENZVEIG, 

2013), 

2 21 1 1 1

2 2 2 2
ii

vb v

i i

va v

d
F W mv dt mv W mv mv K K K

dt





 
          

 


(15) 

Generalizando de forma direta a demonstração Teorema 

do Trabalho-Energia Cinética. Este trabalho tem como 

objetivo principal visa mostrar um minucioso estudo sobre 

a integral de linha aplicada ao formalismo matemático na 

física geral. 

2. METODOLOGIA  

A metodologia empregada no desenvolvimento 

deste artigo foi a tradicional na área de pesquisa em 

matemática aplicada, em especial a física matemática. Ela 

consistiu em uma primeira etapa no estudo de artigos e 

livros relacionados aos temas propostos, em especial com 

aplicações ao Teorema do Trabalho-Energia, Cinética, 

problemas em termodinâmica, o Teorema de Stokes e 

Gauss para obtenção das futuras Equações de Maxwell da 

forma integral para a forma diferencial que são muito úteis 

na teoria eletromagnética.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 O trabalho realizado por pistão em Termodinâmica 

 

Nesta secção, iremos explorar a aplicação da 

integral de linha no cálculo do trabalho realizado por um 

pistão em pleno processo de combustão, ilustrado na 

figura 2 abaixo.  

Figura 2 - Motor com um pistão com cilindro de 

combustão.  

 

 
 

Fonte: http://evoluciondelmotor123.blogspot.com/2014/10/motor-2-

tiempos.html 

 

O gráfico da figura 3 mostra como P e V 

variam no sistema PV que a realiza um processo 

isotérmico, no ciclo de um motor de um cilindro. Sejam 

P(t) e V (t), respectivamente, a pressão e o volume, dentro 

de um cilindro no instante t, a t b   onde é o tempo 

necessário para um ciclo completo.  A temperatura poderia 

expressar-se em função do volume e da pressão, tendo um 

caráter puramente mecânico. Mas tal não acontece. 

 

  Figura 3 - Sistema PV durante um ciclo. 

 
 

  Fonte: Autor 
 

A válvula, então, se abre, a temperatura e a 

pressão diminuem e a energia mecânica armazenada no 

volante impulsiona o pistão para cima, empurrando os 

gases formados no interior do cilindro, devido à 

combustão, e fazendo com que eles sejam eliminados pela 

válvula, na fase da exaustão. Esta se fecha e a válvula de 

http://evoluciondelmotor123.blogspot.com/2014/10/motor-2-tiempos.html
http://evoluciondelmotor123.blogspot.com/2014/10/motor-2-tiempos.html
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entrada é aberta. Assim, o ciclo se reinicia. O trabalho 

realizado pelo pistão durante um ciclo é: 

C

W PdV                                  (16) 

Calculamos o trabalho realizado por um 

pistão para que o mesmo se mova na equação (16). Neste 

caso, a força que atua sobre o pistão na equação (16), onde 

A é a área do topo do pistão. Seja x(t) a distância do pistão 

até o topo do cilindro no instante t, então o trabalho 

realizado pelo pistão é: 

( , ) ( )F V P AP t i                               (17) 

C

F dr                                                  (18) 

onde C é dada por 

 ( ) ( ) , ,r t x t i t a b                          (19) 

Agora, vamos desenvolver a equação (17), 

 

( '( )) '( )

( ) '( ) ( ) '( )

b

a

b b

a a

W F r t r t dt

W AP t x t dt P t Ax t dt

  

  



 

                            (20) 

O volume do cilindro no instante t é dado 

por 

( ) ( )V t Ax t                                      (21) 

Assim, podemos escrever como sendo: 

'( ) '( )V t Ax t                                   (22) 

Logo, o cálculo do trabalho é (HALLIDAY 

et al.,2013), 

( ) '( ) ( ) '( )

b b

a a C

W P t Ax t dt P t V t dt PdV    
        (23) 

Logo, a equação (1) é válida para o cálculo 

do trabalho realizado por um pistão em nível 

termodinâmico. Além disso, utilizando o Teorema de 

Green, é possível calcular o trabalho por meio da 

subtração das áreas das regiões D1 e D2 delimitadas pelas 

curvas C1 e C2 respectivamente, mostradas na figura 4, de 

fato: 1 2   C C C  , então: 

1 2 1 2C C C C C

F dr F dr F dr F dr F dr


                                                          

(24) 

 

Figura 4 - Curvas indicando as áreas 1 ( D1) e 2 (D2). 

 
 

Fonte: Autor 

 

Escrevendo agora a equação (25), e 

aplicando o Teorema de Green, obtemos (SWOKOWSKI, 

1995): 

C R

N M
Mdx Ndy dA

x y

  
   

  
                          (25) 

( , )F F V P APi                                                     (26) 

 

1

1 1 1

(0)
1 D

C D D

P
F dr dA dA A

V P


  
       

  
  

                                                  (27) 

 

2 2 2

2

(0)
1 D

C D D

P
F dr dA dA A

V P

  
       

  
  

                                                  (28) 

1 21 2( ) ( )
C

W F dr AD AD AD AD        

                                                 (29) 

 

3.2 Aplicações dos Teoremas de Stokes e Gauss 

 

    Os teoremas de Stokes e Gauss possuem diversas 

aplicações em vários campos científicos.  Vamos aqui 

rapidamente, apresentar os principais usos que consiste na 

passagem da forma integral para a forma diferencial das 

28 
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equações de Maxwell. A notação diferencial é muito 

importante para o estudo do eletromagnetismo de modo 

mais avançado, sendo muito utilizada neste ramo da física 

teórica.  

 Lei de Gauss da Eletricidade 

As equações de Maxwell são seguintes: 

 

1

1 n

i

ioS

E nda q
 

                            (30) 

Assumindo que o conjunto de cargas pode ser descrito 

como um conjunto contínuo de cargas com densidade 

( )r .  

1
( )

oS V

E nd a r dV


                     (31) 

Usando o Teorema do Divergente ou de Gauss, 

teremos o seguinte (HYMAN ; SHASHKOV, 1997): 

S V

F nda FdV                            (32) 

Isso transforma a integral de superfície da 

projeção perpendicular do campo da superfície na integral 

de volume do divergente em: 

1
( )

oS V V V

E nd a EdV EdV r dV


         

                                              (33) 

A equação de Gauss para o cálculo do 

campo elétrico na forma diferencial fica o seguinte, a 

constante de permissividade do vácuo vale, 

2
12

2
8,85426 10o

C

Nm
     

( )

o

r
E




                                                (34) 

A lei de Gauss se refere sempre ao fluxo de 

cargas elétricas no interior de uma superfície gaussiana e 

com alto teor de simetria. 

 Lei de Gauss da Eletricidade 

A lei de Gauss no magnetismo estabelece 

que o fluxo de magnético total em qualquer superfície 

fechada é sempre zero, isso implicam que não há cargas 

magnéticas, ou seja, monopólos magnéticos não existem. 

Isto tem forte aplicação em teoria das cordas cósmicas em 

teoria de campos em espaços curvos. 

 

0 0
S V S

B nda BdV B nda B          

                                            (35) 

 Lei de Faraday 

 

B

C

d
E d r

dt


                                   (36) 

 Esta equação relaciona a força eletromotriz ε ou da 

f.e.m induzida em uma espira com a variação de taxa do 

fluxo magnético através nesta espira. 

B

S

B ndS                                      (37) 

então, utilizando o Teorema de Stokes 

(GARCIA,2007) : 

C S

F Td s F nd s                    (38) 

O símbolo T  denota um vetor tangente unitário a uma 

curva C bem suave no espaço (REITZ et al.,1982).  

 

0

S S S

S

B
E nd s B nd s nd s

t t

B
E nd s

t

B
E

t

 
       

 

 
     

 


  



  


        (39) 

Podemos obter a equação de Maxwell a parti da Lei 

de Ampère na equação (39) 

o

C S

E
B dr i nd S

t


 
    

 
          (40) 

 

Sabe-se que a corrente elétrica I pode ser relacionada à 

de densidade de corrente elétrica J pela equação:  

S

i J nd S                                        (41) 

29 
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     Lembrando que, J  é definido como a corrente vetorial 

que flui através de uma unidade de área da seção 

transversal perpendicular à direção da corrente elétrica. 

Finalmente, aplicando o Teorema de Stokes, obtemos que: 

  o o o

S C S

E
B nd S B dr J nd S

t
  
 

       
 

          (42) 

     Note que, 
74 10o

T m

A
   

   é a permeabilidade 

magnética no vácuo. Como todas as integrais são em 

relacionadas a uma superfície S, seus integrandos devem 

ser iguais. Portanto, chegamos à dedução final da equação 

de Maxwell na forma diferencial, escrita da seguinte 

forma: 

o o o

E
B J

t
  


  


                   (43) 

Na forma diferencial, apresentamos todas as equações de 

Maxwell (44), são obtidas vias integrais de linhas. Estas 

equações descrevem fenômenos em regime 

eletromagnéticos em baixa dimensionalidade (RAPETTI; 

ROUSSEAUX, 2014). 

( )

0

t

t

E B

H D J

D r

B



  

   

 

  

                            (44) 

 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como propósito oferecer, uma 

aplicação das integrais de linha em diversas áreas das 

ciências exatas e tecnológicas. O uso da integral de linha 

possibilitou a obtenção do Teorema do Trabalho-Energia 

Cinética, como também a realização do trabalho realizado 

por pistão em combustão no sistema PV em um processo 

isotérmico em Termodinâmica. O tratamento matemático 

das integrais de superfície, juntamente com os Teoremas 

de Stokes e Gauss para obtenção do campo elétrico 

associado nas Equações de Maxwell favorece a 

compreensão da teoria eletromagnética. 
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Magnetismo animal e degradação de alimentos: um experimento com a 
batata inglesa (Solanum tuberosum) 
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Abstract In the present work an investigation about the effects of animal magnetism on food´s degradation (a sample of Solanum tuberosum) 

is performed. It is verified that longitudinal magnetic passes are able to accelerate food degradation.    

 
Keywords: Animal magnetism, Solanum tuberosum, food degradation  

 

INTRODUÇÃO 

 

  Como é sabido, os chamado magnetismo animal 
está estreitamente relacionado com o desenvolvimento da 
doutrina Espírita, com os passes magnéticos sendo o 
fundamento do chamado passe Espírita, e da fluidificação da 
água.   

   Além de sua finalidade curativa [1] Os passes 
magnéticos podem ser empregados a fim de promover-se o 
desdobramento do períspirito e a regressão à vidas passadas, 
como fez De Rochas [2] em seus célebres experimentos.    

  Em obra hoje clássica [3], Lafontaine afirma existir 
semelhança entre o magnetismo animal e o magnetismo 
mineral, afirmando que, via magnetismo animal, conseguira 
exercer influência sobre uma agulha imantada.  

  O objetivo do presente trabalho é investigar a 
influência do magnetismo animal sobre a degradação de 
alimentos, empregando, no presente estudo, amostras de 
batata inglesa (Solanum tuberosum).  

  

 

 

EXPERIMENTAL 

 
De um mesmo e único exemplar de barra inglesa 

(Solanum tuberosum), foram extraídas “fatias”, com massas 
de 10 ± 2 g e espessuras de 4 ± 1 mm. Após a aplicação de 
passes magnéticos, as mesmas foram acondicionadas em 
recipientes plásticos fechados (sem entrada ou saída de ar, 
portanto), à temperatura ambiente (29 ± 2 ºC) e umidade 
relativa do ar de 65 ± 5 % (umidade ambiente durante a 
aplicação dos passes, e antes de fechados os recipientes), 
durante 6 dias. Os passes magnéticos foram aplicados 
durante 30 ± 1 segundos   a uma distância de ~ 20 cm.  
 Antes de serem empregados nos experimentos, os 
frascos plásticos foram lavados com sabão e água corrente, e 
secos.    
 Nas amostras estudadas foi efetuada Imposição de 
Mãos (IM), bem como aplicados Passes Longitudinais (PL) e 
Transversais (PT). Uma amostra sem aplicação de passes foi 
utilizada como Controle (C).  
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

mailto:robdefarias@yahoo.com.br
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  Os resultados obtidos são os mostrados na Figura 1. 
Conforme pode-se verificar, a amostra Controle, bem como 
as amostras que foram submetidas à imposição de mãos (IM) 
e passes transversais (PT) não exibem praticamente sinais de 
degradação. Contudo, a mostra submetida a passes 
longitudinais (PL) exibe-se já em adiantado estado de 
putrefação, com a formação, inclusive, de colônias de fungos 
(mofo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Dado mesmo o número limitado de amostras, etc., 
os resultados aqui obtidos devem ser considerados, por 
óbvio, como preliminares, como ponto de partida para mais 
amplos e mais aprofundados estudos. Não obstante, são 
efetivamente instigantes. 

  Vale ainda destacar que, como é sabido, o maior ou 
menor poder de magnetizar varia de indivíduo para 
indivíduo, tendo-se, nesse caso, como magnetizador, apenas 
o autor do trabalho. Ademais, paira ainda a questão do 

quanto a vontade (no sentido de intenção) tem ou não (e, em 
tendo, o quanto) influência sobre o poder de magnetizar, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultado obtido pela aplicação de passes 
magnéticos em Solanum tuberosum: C = Controle (sem a 
aplicação de passes), IM = imposição de mãos, PT = passes 
transversais e PL = passes longitudinais.  

 

 Enfim, há ainda todo um caminho investigativo a 
percorrer, mas entendemos, como dito, os primeiros 
resultados obtidos como efetivamente promissores.    

 Apenas como curiosidade e matéria para reflexão (sem 
portanto estabelecer, num primeiro momento, qualquer 
correlação), lembremos que nos já mencionados 
experimentos de De Rochas [2], os passes longitudinais eram 
empregados para levar o sujet “ao passado” (lembranças de 
vidas passadas), enquanto os passes transversais o levariam 
“ao futuro” (previsão de vidas futuras). Num despretensioso 
paralelo: envelhecimento/rejuvenescimento.  
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INTRODUÇÃO 

 

  É fato que o Espiritismo (e considerando, aqui, sua 
“componente” religiosa), difere (ou deve, deveria diferir, 
visto que em muitas Casas espíritas certas práticas anti- 
doutrinárias são com frequência observadas), sobremaneira, 
das religiões oficiais, como por exemplo, não possuindo 
sacerdotes, rituais, etc.  

  Dentre essas diferenças, estabeleceu-se a de que o 
espiritismo não faz (ou não preocupa-se em fazer) prosélitos. 
Bem entendido, empregamos aqui a palavra prosélito em sua 
conotação positiva, de seguidor, adepto, etc., e não no 
sentido de seguidor acrítico, cooptado de maneira 
interesseira, etc.  

  Contudo, sem aumentar-se o número dos que 
conhecem a doutrina (efetivamente conhecem, isto é, 
conhecem corretamente seus fundamentos e premissas, etc.) 
aumentando-se paulatinamente o número daqueles que o 
professam, como poderia (poderá) o Espiritismo 
efetivamente cumprir sua missão de constituir-se no 
“Consolador”, sua missão de doutrina 
científico/filosófico/religiosa que colocará a humanidade 
num outro rumo ético e moral ? Como poderá ser profícua, a 
nuvem que não se converter em chuva ? 

 

Sobre essa dificuldade, já nos alertara Hermínio 
Corrêa de Miranda [1]:  

 
 

(...) Enquanto isso, as ideias espíritas, 
expostas com clareza meridiana, são ainda 
patrimônio cultural desconhecido das 
maiorias pensantes. É que não expressam 
as tendências e perplexidades das 
maiorias imaturas; ao contrário, expõem 
roteiro filosófico que exige para sua 
aceitação e sua prática um esforço muito 
grande de transformação íntima, um 
trabalho pertinaz de reforma moral, uma 
elevada dose de tolerância para as falhas 
do próximo e intransigente rigor com as 
nossas próprias deficiências. O 
Espiritismo nos explica o mecanismo das 
leis morais, infunde-nos desenvolvido 
senso de responsabilidade e mostra-nos 
que cada um de nós é o artífice da sua 
própria grandeza ou de sua miséria. 
Revitalizando a palavra do Cristo, volta a 
ensinar que a semeadura é livre, mas a 
colheita obrigatória. Por isso, ainda é 

mailto:robdefarias@yahoo.com.br


36     

doutrina das minorias: porque exige que o 
homem suba ao seu nível; jamais lhe seria 
possível baixar seus padrões para 
alcançar aqueles que ainda não estão 
maduros para aceitá-la. Por isso, Allan 
Kardec, para muita gente, é apenas um 
nome, para nós que o estudamos com 
atenção é um guia seguro a iluminar 
nossos caminhos no trânsito para as 
conquistas espirituais. 

     

 

 Não obstante, e contrariando um discurso que já 
enraizou-se na doutrina Espírita, não há nada de anti-
doutrinário, nada de “feio”, em se buscar fazer prosélitos. É 
o que nos propomos discutir no presente artigo, usando, para 
tanto, as palavras/instruções, de Allan Kardec.  

 

 

INSTRUÇÕES DE KARDEC NO LIVRO DOS 
MÉDIUNS  

 

  No livro dos médiuns [2], nos diz Kardec: 

 

18. Muito natural e louvável é, 
em todos os adeptos, o desejo, 
que nunca será demais animar, 
de fazer prosélitos. Visando 
facilitar-lhes essa tarefa, aqui 
nos propomos examinar o 
caminho que nos parece mais 
seguro para se atingir esse 
objetivo, a fim de lhes pouparmos 
inúteis esforços. (grifos nossos).  

 

 

 Reforcemos: para Kardec não apenas entende que é 
“natural  e louvável” fazer prosélitos, como ele, inclusive, dá 
“instruções” de como conseguir-se prosélitos. Logo, a 
máxima de que o Espiritismo não faz, ou não preocupa-se 
em fazer, prosélitos, foi uma “criação” de outros Espíritas, 
não de Kardec que, aliás, como pode-se constatar de sua 
próprias palavras, tinha uma visão diametralmente oposta.  

 Assim, uma vez estabelecido por Kardec que o desejo 
(objetivo) de fazer prosélitos é muito natural, resta a 
fundamental questão de como fazer essa “captação” de 
prosélitos. Assim, em sequência ao item 18, Kardec 
prossegue em sua digressão sobre a temática da conquista de 
prosélitos e como melhor fazê-lo, etc. Tomemos alguns 
trechos, por ilustrativos/esclarecedores:   

 

Não se espantem os adeptos com esta 
palavra — ensino. Não constitui ensino 
unicamente o que é dado do púlpito ou da 
tribuna. Há também o da simples 

conversação. Ensina todo aquele que 
procura persuadir a outro, seja pelo 
processo das explicações, seja pelo das 
experiências. O que desejamos é que seu 
esforço produza frutos e é por isto que 
julgamos de nosso dever dar alguns 
conselhos, de que poderão igualmente 
aproveitar os que queiram instruir-se por 
si mesmos. Uns e outros, seguindo-os, 
acharão meio de chegar com mais 
segurança e presteza ao fim visado. 

 

 

29. Os meios de convencer variam 
extremamente, conforme os indivíduos. O 
que persuade a uns nada produz em 
outros; este se convenceu observando 
algumas manifestações materiais, aquele 
por efeito de comunicações inteligentes, o 
maior número pelo raciocínio. Podemos 
até dizer que, para a maioria dos que se 
não preparam pelo raciocínio, os 
fenômenos materiais quase nenhum peso 
têm. Quanto mais extraordinários são 
esses fenômenos, quanto mais se afastam 
das leis conhecidas, maior oposição 
encontram e isto por uma razão muito 
simples: é que todos somos levados 
naturalmente a duvidar de uma coisa que 
não tem sanção racional. Cada um a 
considera do seu ponto de vista e a explica 
a seu modo: o materialista a atribui a uma 
causa puramente física ou a embuste; o 
ignorante e o supersticioso a uma causa 
diabólica ou sobrenatural, ao passo que 
uma explicação prévia produz o efeito de 
destruir as ideias preconcebidas e de 
mostrar, senão a realidade, pelo menos a 
possibilidade da coisa, que, assim, é 
compreendida antes de ser vista. Ora, 
desde que se reconhece a possibilidade de 
um fato, três quartos da convicção estão 
conseguidos. 

 
30. Convirá se procure convencer a um 
incrédulo obstinado? Já dissemos que isso 
depende das causas e da natureza da sua 
incredulidade. Muitas vezes, a insistência 
em querer persuadi-lo o leva a crer em sua 
importância pessoal, o que, a seu ver, 
constitui razão para ainda mais se 
obstinar. Com relação ao que se não 
convenceu pelo raciocínio, nem pelos 
fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda 
lhe cumpre sofrer a prova da 
incredulidade. Deve-se deixar à 
Providência o encargo de lhe preparar 
circunstâncias mais favoráveis. Não faltam 
os que anseiam pelo recebimento da luz, 
para que se esteja a perder tempo com os 
que a repelem. Dirigi-vos, portanto, aos de 
boa vontade, cujo número é maior do que 
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se pensa, e o exemplo de suas conversões, 
multiplicando-se, mais do que simples 
palavras, vencerá as resistências. O 
verdadeiro espírita jamais deixará de fazer 
o bem. Lenir corações aflitos; consolar, 
acalmar desesperos, operar reformas 
morais, essa a sua missão. É nisso também 
que encontrará satisfação real. O 
Espiritismo anda no ar; difunde-se pela 
força mesma das coisas, porque torna 
felizes os que o professam. Quando o 
ouvirem repercutir em tomo de si mesmos, 
entre seus próprios amigos, os que o 
combatem por sistema compreenderão o 
insulamento em que se acham e serão 
forçados a calar-se, ou a render-se. 

 

 

 Nos itens seguintes ao 18, Kardec parte, efetivamente, 
para detalhar os “tipos” mais comuns dentre os que 
“resistem” ao espiritismo, e apresenta “instruções” 
detalhadas de como proceder a fim de superar essas 
resistências, etc.  

 Perceba-se que a linguagem mesma empregada por 
Kardec não deixa dúvidas sobre o propósito posto: 
conquistar “corações e mentes”: “Os meios de convencer 
variam extremamente, conforme os indivíduos.”; “Convirá 
se procure convencer a um incrédulo obstinado? Já 
dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua 
incredulidade.”, etc. 

 

 Logo, não há nada de errado em que o Espiritismo, ou 
antes, os Espíritas, procuram fazer prosélitos. É claro, que 
sempre com lógica, bom senso, e extremo respeito pelas 
opiniões divergentes, bem como fraterna aceitação de outras 
crenças e entendimentos da realidade espiritual.  
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INTRODUÇÃO 

 

Como lecionou Kardec, o períspirito é o 
“envoltório” da alma, atuando como intermediário entre esta 
e o corpo físico. Contudo, resta a fundamental pergunta: não 
seria, por sua vez, o períspirito, divido em (quantas ?) partes 
? A resposta mais natural nos parece um sim, visto que, 
tendo a função de “ligar-se” tanto à alma (quintessenciada 
por natureza) quanto ao corpo físico (material por natureza), 
o períspirito deve possuir, por uma questão de afinidade, 
propriedades tanto de uma quanto do outro. Logo, num 
primeiro momento, podemos imaginar o períspirito como 
subdividido em pelo menos duas partes (nada impedindo que 
cada uma dessas partes seja, por sua vez, subdividida 
também em outras, etc.): uma com maior afinidade com a 
alma, e outra com maior afinidade com o corpo físico.  

Longe de ser mera “cobertura” do espírito, o 
períspirito tem muitas e fundamentais propriedades. Em se 
tratando de mediunidade e passes Espíritas, por exemplo, o 
papel desempenho pelo períspirito é preponderante.  

Diferentemente do que acontece na química e na 
física, por exemplo, em que experimentos podem ser 
repetidos, etc. e, assim, muitos dados experimentais obtidos 

num passado distante são abandonados, passando a 
constituir-se em mera curiosidade histórica ou, quando 
muito, objeto não mais da ciência propriamente dita, mas de 
sua história, o mesmo não se passa nem pode passar-se com 
o Espiritismo. 
 Isso, não penas pelo fato óbvio de que os espíritos 
não são como substâncias químicas e utensílios de 
laboratório sempre aptos ao pronto emprego, a critério do 
pesquisador, mas igualmente pela circunstância de que 
muitos experimentos simplesmente não podem ser 
reproduzidos, visto que as condições sob as quais 
aconteceram (incluindo-se aí o espírito desencarnado e/ou o 
médium envolvidos) não mais estão disponíveis. Assim, todo 
e qualquer dado experimental (desde, é claro, que possa ser 
tido como confiável), pode e deve ser aproveitado, a fim de 
constituir-se, “da soma” de todos esses dados, uma imagem 
mais exata do objeto em estudo (no nosso caso, o 
períspirito). Logo, em se tratando de Espiritismo científico, 
todos os dados experimentais disponíveis são úteis e, não 
obstante há muito obtidos, atuais.   
  

Já nos advertia Kardec
1
: 

                                                 
1
 A. Kardec, O livro dos médiuns, FEB, Brasília, 2006, p. 51.  
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Para, no ensino do Espiritismo, proceder-
se como se procederia com relação ao das 
ciências ordinárias, preciso fora passar 
revista a toda a série dos fenômenos que 
possam produzir-se, começando pelos 
mais simples, para chegar sucessivamente 
aos mais complexos. Ora, isso não é 
possível, porque possível não é fazer-se um 
curso de Espiritismo experimental, como 
se faz um curso de Física ou de Química. 
Nas ciências naturais, opera-se sobre a 
matéria bruta, que se manipula à vontade, 
tendo-se quase sempre a certeza de 
poderem regular-se os efeitos. No 
Espiritismo, temos que lidar com 
inteligências que gozam de liberdade e que 
a cada instante nos provam não estar 
submetidas aos nossos caprichos. Cumpre, 
pois, observar, aguardar os resultados e 
colhê-los à passagem. 

 
 
 Destaquemos, ademais, o “descompasso” entre a 
evolução das ciências (física, química, etc.) e o interesse em 
pesquisas científicas sobre a natureza do espírito e do 
períspirito: em meados-final do século XIX, quando houve 
maior interesse nessas pesquisas, as ciências ainda não 
dispunham das teorias e técnicas (equipamentos, aparelhos) 
que hoje possui e que, por certo,  seriam de grande utilidade 
se colocados à disposição de pesquisas de natureza 
espiritualista, metapsíquica, ou como queira-se denominar. 
Hoje, com as teorias, técnicas/aparelhos disponíveis, já não 
há o dito interesse. Ou seja, quando a ciência queria, ainda 
não podia, e hoje que pode, parece já não querer. 
 Em seção dedicada à composição química do 
ectoplasma, Hernani Guimarães Andrade faz comentário que 
aplica-se ao Espiritismo científico, em geral

2
:  

 
 

Poucos são os investigadores da estatura de 
William Crooks, de Richet ou de Zöllner que se 
dedicam atualmente à pesquisa dos fenômenos 
supranormais. E, mesmo os que existem, devem 
arrostar com dificuldades imensas para a 
realização de seus trabalhos. 
Por seu turno, parece haver grande falta de bons 
médiuns, tão abundantes naqueles tempos.  (grifo 
nosso).  

  
 
 De toda sorte, é, não raro, em dados experimentais 
obtidos há um século ou mais, que precisamos, muitas vezes, 
nos amparar para certas discussões sobre a natureza do 
períspirito, por exemplo.  
 No presente artigo, nos propomos a, com base em 
dados publicados por De Rochas [1], elaborar algumas 
conjecturas acerca da natureza e propriedades do períspirito.  

                                                 
2
 H.G. Andrade, A teoria corpuscular do espírito, Casa 

Editora Espírita Pierre-Paul Didier, Votuporanga, 2012, p. 
302.303.   

 O períspirito, não obstante sua clara e inequívoca 
importância, trata-se de elemento ainda relativamente pouco 
estudado e compreendido, oque justifica o presente e futuros 
artigos sobre o tema. 
 

O PERISPÍRITO NA OBRA DE DE ROCHAS: 
ALGUNS FATOS E NOSSAS CONJECTURAS 

 

Em  “As vidas sucessivas” [1] Albert de Rochas
3
 

nos traz algumas valiosas informações/dados experimentais 
sobre a natureza e propriedades do períspirito (de Rochas o 
chama de “corpo astral”). 
 Algumas informações preliminares são necessárias, 
como segue: 
 

a) No livro, de Rochas estuda as memórias de vidas 
passadas (e futuras) de diversos sujets; 

 
b) O estudo é efetuado colocando-se os sujets em 

estado de “sono magnético” mediante técnicas do 
chamado magnetismo animal (marcadamente passes 
longitudinais e transversais); 

 
 
c)  Assim, quando fizermos, aqui, referência ao 

períspirito, estaremos a falar do períspirito de 
encarnados, tal como foram vistos quando 
desdobrados. 

 
Tendo em vista que muitas informações encontram-

se distribuídas ao longo de todo o livro (com algumas delas 
repetindo-se, quando do estudo de diferentes sujets), não 
faremos aqui referência a páginas específicas, etc., por 
enfadonho. 
 

Segue o resumo das propriedades observadas para o 
períspirito: 

 
a) Nos primeiros estágios do desprendimento 

(desdobramento) do períspirito, o mesmo 
encontra-se “dividido” em duas metades 
(idênticas ao formato do corpo, etc.): uma parte 
azul, que fica à direita do sujet e uma parte 
vermelha, que fica à esquerda do sujet; (esse o 
posicionamento mais comum, embora em 
alguns sujets a ordem possa apresentar-se 
invertida: azul à esquerda e vermelho à direita); 
 

b) Na sequência do desdobramento, esses dois 
“fantasmas” reúnem-se em um só, o qual 
apresenta a mesma forma do corpo físico do 
sujet; 

 
c) O períspirito liga-se ao corpo físico por meio 

de um “laço luminoso”, “cordão fluídico” que 
sai da cabeça do corpo físico; 

 

                                                 
3
 Eugène Auguste Albert de Rochas d´Aiglun (1837-1914). 
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d) Em alguns caso observou-se, no meio desse 
“laço”, uma espécie de bola luminosa (mais 
luminosa que o restante do “laço”); 

 
e) O períspirito apresenta-se, nas fases iniciais do 

desdobramento, em “camadas” em tono do 
corpo físico, sendo que essas “camadas” são 
sensíveis ao toque (por exemplo, ao beliscar 
uma dessas camadas, o indivíduo sente o 
“beliscão”), havendo, entre elas, zonas de 
insensibilidade;  

 
f) A sensibilidade das “camadas” diminui à 

medida que elas afastam-se do corpo físico, e a 
distância entre duas camadas sensíveis parece 
aumentar progressivamente (a distância da 
terceira para a segunda é maior do que a 
distância da segunda para a primeira, etc.); 

 
g) Muito embora não possa ser enxergado (salvo 

pelo próprio sujet  ou por um médium vidente), 
o perispírito (desdobrado) possui as 
propriedades (ao menos uma) ópticas da 
radiação eletromagnética visível, uma vez que 
reflete-se no espelho;   

 

h) Uma vez desdobrado por completo o 
períspirito, o sujet é capaz de dar, a ele, a forma 
que desejar

4
. 

 

Essa última constatação à qual chegou de Rochas 
em seus estudos, nos leva a uma séria conjectura/indagação: 
seria possível que, em alguns casos de materialização, o 
espírito desencarnado que materializa-se ser, em verdade, o 
períspirito do médium, que tomou a forma do desencarnado, 
isso é, estaria o médium, ao concentra-se  na figura do 
desencarnado, involuntariamente dando, ao seu próprio 
períspirito, a forma daquele ? 

 
Aliás, o próprio de Rochas a levanta: 
 
 

(...) Ela exterioriza, no estado de vigília, 
por um simples esforço da vontade, seu 
corpo astral ou alguma coisa análoga. 
Outra pessoa não pode vê-lo. Ela pode dar 
a essa substância exteriorizada a forma 
que deseja. Pode, inclusive, materializar 
seu pensamento e torná-lo visível a 
sensitivos. É assim que, pensando 
fortemente em mim ou numa pessoa cujo 
retrato encontra-se dentro do cômodo, sua 
amiga Joséphine, que é bastante sensível, 
vê desenhar-se no espaço seja seus traços, 
seja os do retrato, sem saber em que 

                                                 
4 Esse “poder criador” do espírito, apenas pela atuação do 
pensamento, é ainda muito mais pronunciado em espíritos 
desencarnados, como ilustrado pelos inúmeros casos 
coligidos por Ernesto Bozzano no seu A crise da Morte 
(Editora do Conhecimento, Limeira, 2010).  

pensava Louise. Concebe-se então que, se 
ela participasse de uma sessão espírita em 
que se desejasse o aparecimento de uma 
pessoa que ela mais ou menos conheceu, 
ela poderia formar sua aparência e torná-
la visível aos sensitivos. Talvez mesmo, se 
ela ficasse suficientemente reforçada por 
uma corrente, pudesse impressionar 
placas fotográficas, produzir impressões 
ou tornar as pessoas visíveis para todo 
mundo. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. De Rochas 
 

 
Mas veja-se que, em tal hipótese, não seria o 

espírito de um desencarnado que estaria a materializar-se, 
mas sim o períspirito de um encarnado que estaria, por 
vontade desse, tomando a forma de um desencarnado. 
 
 Com base nos resultados de De Rochas, 
interpretamos que os “fantasmas” azul e vermelho seriam 
duas metades (como dito, nada impedindo que cada uma 
dessas metades também se apresente subdividida, etc.), nas 
quais se subdivide o períspirito.  
 Por analogia com o espectro eletromagnético 
visível, diremos que a metade azul é aquela de frequência 
mais alta (mais alta energia) e que tem maior afinidade com 
a alma, e que a metade vermelha é aquela de mais baixa 
frequência (mais baixa energia) e que tem, portanto, maior 
afinidade com o corpo físico.  Assim, a metade vermelha, de 
mais baixa energia, seria aquilo que muitas vezes tem sido 
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conceituada como o duplo etérico (ou etéreo), sendo nada 
mais do que uma das partes (a mais densa) do períspirito.   

O chamado duplo etérico seria, na concepção de 
alguns, não uma parte do períspirito, mais sim “um campo 
energético apropriado, entre o períspirito e o corpo físico 
[2]”.  

Não obstante, concordamos com a proposição de 
Melo [3]: 

 
(...) podemos considerar o duplo etérico 
como uma extensão do perispírito e não 
necessariamente um agente destacado e 
independente daquele; seria como que 
uma das “capas” do perispírito que, por 
suas funções de interligação do períspirito 
propriamente dito com o corpo físico, 
retém uma maior quantidade fluídica de 
consistência oganomolecular (fisiológica) 
que psíquica. 

  
 
 O fato do períspirito desdobrar-se, num primeiro 
momento, em duas “partes” de diferentes níveis vibracionais 
(as quais apresentam-se, para o espírito desdobrado, ou para 
um médium vidente, como possuindo diferentes cores) bem 
como o fato de, não obstante não ser visível para o espírito 
não desdobrado, o períspirito refletir-se em um espelho 
(obedecendo, pode-se supor, a todas as leis da reflexão) 
mostra que o mesmo (períspirito) é (ou pode ser) 
perfeitamente analisável do ponto de vista físico. 
 Além disso, visto que (com base nas constatações 
precedentes) o períspirito possui (ou pode ser descrito como 
tendo) propriedades ondulatórias, nada obsta a que se 
conjecture que a famosa dualidade “partícula-onda” já 
estabelecida para as radiações eletromagnéticas em geral, 
seja também válida para a matéria quintessenciada que 
constitui o períspirito. Logo, a mecânica quântica (ou uma 
forma modificada dela) pode, em princípio (também aqui 
estamos a conjecturar) ser empregada para estudar-
se/descrever-se/prever-se as propriedades físicas do 
períspirito.   
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INTRODUÇÃO 

 

Reconhecida a sobrevivência da alma à morte do 
corpo físico (um dos pilares do espiritismo como, de resto, 
de outras doutrinas espiritualistas), surge o inevitável 
questionamento: como é a “vida após a morte” ou antes, 
como é a vida após o desencarne, quando retornarmos à 
pátria espiritual ?  

 
Relatos como os contidos nos livros da séria “André 

Luiz”, psicografados por Chico Xavier, nos dão um “retrato” 
da vida no mundo espiritual. Mas, será sempre daquela 
forma ? Iremos sempre parar, após período mais ou menos 
longo de estada em região umbralina (?), numa “colônia 
espiritual” do tipo “Nosso Lar” ? ,  

No presente artigo tomaremos relatos de espíritos 
constantes nas obras de De Rochas [1] e de Bozzano [2], 
comparando-os. Como se verificará, há uma notável 
diferença no tocante ao quesito vida no mundo espiritual, 
diferença essa que levanta questionamentos e possibilita a 
elaboração de algumas conjecturas.  
 

 

 

AS DIFERENÇAS NO INTERVALO ENTRE 
ENCARNAÇÕES NAS OBRAS DE DE ROCHAS E 
BOZZANO: ALGUMAS INDAGAÇÕES E 
CONJECTURAS 

 

Em  “As vidas sucessivas” [1] Albert de Rochas
1
 estuda 

as memórias de vidas passadas (e futuras) de diversos sujets. 
O estudo é efetuado colocando-se os sujets em estado de 
“sono magnético” mediante técnicas do chamado 
magnetismo animal (marcadamente passes longitudinais e 
transversais). 

Já no seu “A crise da Morte” [2], Bozzano
2
 efetua um 

trabalho de compilação, coligindo relatos de vidas após a 
morte fornecidos por desencarnados, com o auxílio de 
médiuns.  

Assim, uma diferença fundamental entre as obras aqui 
analisadas: em “As Vidas Sucessivas” espíritos encarnados 
relatam suas vidas passadas (e o intervalo entre elas, ou seja, 
a vida como desencarnados, o tema que aqui nos propomos a 
investigar), enquanto em “A Crise da Morte” são 

                                                 
1
 Eugène Auguste Albert de Rochas d´Aiglun (1837-1914). 

2
 Ernesto Bozzano (1862-1943).  
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desencarnados que falam de seu período de existência no 
mundo espiritual.   

Uma marcante diferença de faz notar entre os dois 
conjuntos de realtos: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. De Rochas 
 
Em “As Vidas Sucessivas” os espíritos (encarnados) 
conseguem recordar-se de suas vias passadas, etc. Porém, o 
“intervalo” entre as encarnações, ou seja, o período vivido 
como espírito livre, desencarnado, é, quase invariavelmente, 
descrito da mesma forma. A título de ilustração: 
 
(...) Ela não estava mais viva, flutuava numa 
semiobscuridade, não tendo nem pensamento, nem 
necessidades, nem comunicação com ninguém (p. 72); 
 
(...)  Ainda mais distante no passado, ela está novamente 
flutuando no espaço, num estado de calma comparável à 
experiência do limbo da igreja católica (p. 72); 
 
(...) Ela se vê como uma bola levemente luminosa errando 
no espaço, sem pensamento. (p. 74); 
 
(...) Mais distante, no passado, “ela não é mais nada”. Sente 
que existe, eis tudo. (p. 87); 
 
(...) ela encontra-se na erraticidade, porém num estado 
bastante penoso porque anteriormente fora um homem 
“mau” (p. 91); 

 
(...) Antes de ser chamada para perto de sua mãe atual, 
encontrava-se n penumbra; não sofria (p. 92); 
 
(...) Mayo declara que não sofre, que não vê nada e não 
pensa em nada. Sente espíritos a seu redor, porém não os vê. 
(p. 95); 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Bozzano 

 

(...) - Onde você está ? - Na penumbra (p. 95); 

 

(...) Antes da época da concepção, ela se vê flutuando na 
“penumbra”. Não sofre e não percebe nada a seu redor, 
apesar de sentir que há ali outros seres cuja natureza não 
compreende. (p. 98); 

 

(...) Sempre recuando, ela se encontra na completa 
escuridão, onde sofre. (p. 98); 

(...) Ela se encontra em seguida na completa escuridão (p. 
99)

3
; 

(...) Encontro-me em completa escuridão (p. 185); 

 

 Já em “A crise da morte”, os relatos sobre a vida no 
“intervalo” entre encarnações, ou antes, a verdadeira vida, a 
vida no mundo espiritual, é descrita de forma completamente 
diferente. A título de ilustração: 

 

                                                 
3
 O sujet é levado, mediante a aplicação de passes 

magnéticos, a passar sucessivamente de uma encarnação 
(vida passada) para a seguinte. Os relatos que aqui 
reproduzimos são, exatamente, o que os espíritos relataram 
vivenciar entre uma encarnação e a seguinte.  
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(...) Todas as coisas à minha volta pareciam tão reais que, 
se não tivesse sido a presença de tantas pessoas que eu 
sabia desencarnadas, julgaria ainda estar em meu corpo, e 
me apressaria a retirar materialmente os náufragos da água 
(p. 19); 

 

(...) Não pode haver felicidade maior do que esses encontros 
no mundo espiritual, após longas separações que pareciam 
definitivas. (p. 39); 

 

(...) Durante longo período de tempo fica-se inteiramente 
absorvido na exploração do lugar que nos acolhe, 
esforçando-nos por compreender a sua existência. (p. 45); 

 

(...) Aqui estou intensamente ocupado. É o que acontece com 
todos...(p. 66); 

 

(...) Desejo falar-lhes ainda da maravilhosa música que me 
recebeu no momento da minha entrada no mundo 
espiritual... (p. 175); 

 

(...) As casas são construídas por espíritos que se 
especializaram em modelar, com a força do pensamento, 
essa matéria espiritual... (p. 205); 

 

(...) E via chegar em minha ajuda um espírito-missionário 
que, mesmo mantendo-se em austero silêncio, guiou-me 
rumo a uma região de beleza jamais vista... (p. 236).  

 

 

 Em grande parte dos depoimentos coligidos por Bozzano, 
os desencanados relatam passar por um período de “sono” 
regenerador, antes de poderem situar-se apropriadamente na 
nova realidade (de desencarnados). Encontros com seus 
guias espirituais e entes queridos já desencarnados, são 
também lugares comuns. 

 Podería-se argumentar (com razão) que não há duas 
experiência efetivamente iguais, em se tratando de 
desencarne, chegada ao mundo espiritual, etc. Porém, no 
presente estudo comparativo, o que verifica é que há, 
efetivamente (e consistentemente) uma diferença de 
“padrão” entre os vários relatos colhidos por de Rochas e os 
coligidos por Bozzano.  

 Assim, em “As vidas Sucessivas” quando levados a 
regredir à existências passadas, os espíritos (encarnados) 
descrevem o intervalo entre encarnações (vida no mundo 
espiritual), como um período de erraticidade, vazio, etc., e 
nada no estilo “colônias espirituais” ou coisa que o valha.  

 Já em “A Crise da Morte” os espíritos (desencarnados) 
descrevem uma vida no mundo espiritual mais próxima de 
relatos “clássicos”: recepção/reencontro com entes queridos, 
moradia em “casas” onde já residiam esses entes, etc., algo 
muito mais próximo de “colônias espirituais”.  

 A fundamental diferença já comentada, nos leva a 
formular questionamentos e à elaboração de conjecturas: 

 

a) A memória (de vidas passadas) obtida via regressão 
mediante passes magnéticos (De Rochas) de alguma 
forma não permitiria a memória dos intervalos entre 
encarnações (vida no mundo espiritual). Se for esse 
o caso, por que ?   

b) Relacionada à questão anterior: haveria, a nível 
perispiritual, algum “bloqueio”, permitindo que o 
indivíduo acesse suas memórias de vidas passadas, 
mas não as memórias de sua vida no mundo 
espiritual ? Por que ?; 

c) Uma conjectura: no caso de De Rochas, como a 
descrição é feita por um espírito encarnado, a sua 
ligação com o corpo físico é o que impediria o 
acesso à memórias da vida no mundo espiritual ? 

d) Em se tratando das memórias da vida (ou antes, das 
vidas, visto que muitas sendo as reencarnações, 
muitos foram também os “retornos” à pátria 
espiritual) no mundo espiritual, a “regressão de 
memória” obtida via passes magnéticos (e não 
obstante o espírito encarnado ter-se desdobrado, 
ampliando assim suas faculdades) as memórias das 
vidas no mundo espiritual ficariam “retidas” numa 
área do subconsciente ? 

 

Há, por certo, muito ainda a investigar.  
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Abstract 

Background: Moringa tree (family Moringaceae) commonly known as the miracle tree. Moringa oleifera Lam is an 

important species belongs to the genus Moringa.  

Objective: To investigate the chemical composition, antimicrobial and antioxidant activities of Moringa oleifera leaves 

grown in KSA. 

Methods: Gas chromatography–mass spectrometry (GC/MS) analysis was carried out for identification of the chemical 

composition of the extract. Disk agar and phosphomolybdenum methods were used to evaluate the antimicrobialand 

antioxidant activities. 

Results: GC/MS analysis revealed a total of thirty-seven phytochemical constituents, with the major constituents found to 

be 9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester (47.89%), Pentadecanoic acid, methyl ester (22.01%), 9,12-

Octadecadienoic acid, methyl ester (10.37%), Octadecanoic acid, methyl ester (3.47%), 10-Methyl-E-11-tridecen-1-ol-

propionate (3.01%), Hexatriacontane (1.61%), Tetracosanoic acid, methyl ester (1.21%), and Eicosanoic acid, methyl 

ester (1.06%).The antimicrobial assay, using standard microbiological methods, showed that methanol; dichloromethane, 

ethyl acetate and n-butanol extracts have considerably higher antimicrobial activity with inhibition zones ranged from 7 to 

12mm, and there is no any activity was recorded with petroleum ether extract. In phosphomolybdenum assay, the n-BuOH 

extract exhibited the highest total antioxidant capacity (TAC) value with 336.13 mg AAE /g dry extract, followed by 

327.71, 220.03, 137.63 and 71.15for ethyl acetate, methanol, dichloromethane and petroleum ether extracts, respectively. 

Conclusion: Moringa oleifera leaves may be a good source of naturally occurring antimicrobial and antioxidants agents.  

Keywords: Moringa oleifera; Chemical profile; GC/MS; Antimicrobial activity; Antioxidant activity. 

 

1. INTRODUCTION 

 Free radicals or reactive species are highly energetic 

molecules with odd electron able to reacts with cells and 

tissues. Accumulation of such species in our bodies led to 

generation of oxidative stress, which is associated with 

several health problems like cancer, inflammations, and 

cardiovascular diseases [1,2]. Several reports have revealed 

that many plants produce secondary metabolites with 

antioxidant and shown powerful free radical scavenging 

potentials [3-5].The antioxidant activity of crude extracts 

returns to the presence of phenolic groups having unique 

mode of action and a characteristic structural criteria for 

effective free radical scavenging activity [6,7]. 
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Microbial infections still a great public issue and 

there is a dramatic increasing in the microbial resistance to 

the existence antimicrobial agents [8]. So, scientists do their 

best efforts to develop new anti-microbial agents from the 

natural resources to treat the infectious disease. 

Traditionally, a wide spectrum of plant secondary 

metabolites were isolated and identified from edible plants 

that can be used to treat abundant of infectious disease with 

reduced side effects [4].  

Moringa is widely distributed in different climates 

including tropical and subtropical regions [9]. M. oleifera 

have a wide range of medicinal uses and nutritional values 

[10]. Previous reports revealed that the plant contains 

minerals, protein, vitamins, amino acids, polysaccharide and 

β-carotene [11-14]. Traditionally different parts of M. 

oleifera have been used in the treatment of severalailments 

and health problems [15]. It was reported that the plant 

possess a wide range of biological activities like; antitumor 

[16], antimicrobial [17], hepatoprotective [18] and 

antioxidant [19]. A literature survey indicatedthat the 

presence off lavonol glycosides [20] and terpenes [21]. 

Hamed et al., [9] reported the isolation of coumaric acid 4-

O-(2'-O-β-D-apiofuranosyl)-β-D-glucopyranoside, 

chlorogenic acid, niazirin, 3,4-dihydroxy-β-phenylethoxy-O-

α-L-rhamnopyranosyl-(l→2)-α-L-rhamnopyranosyl-(1→3)-

4-O-caffeoyl-β-D-glucopyranoside, gallic acid, taxifolin and 

benzyl-carbamo-thioethionate [9]. Therefore, the aims of the 

current study were to determine the chemical composition of 

the methanolic extract of Moringa oleifera leaves and to 

evaluate the antimicrobial and antioxidant activity of 

different solvent extracts. 

2. EXPERIMENTAL AND METHODS 

2.1. Plant materials 

Plant leaves were collected from Al Muzahimiyah, Kingdom 

of Saudi Arabia during February 2018. The plant was 

identified by Dr. Mona S. Alwahibi, Associate Professor of 

Molecular Plant Taxonomy, King Saud University, KSA.  

2.2. Extraction and fractionation 

The dried leaf was grinded and extracted with 

methanol at room temperature for four days (8×500 ml). The 

extracts were evaporated under vacuum until dryness. The 

obtained residue was further undergoes fractionation using 

petroleum ether, methylene chloride, ethyl acetate and n-

butanol. 

2.3. Determination of total antioxidant capacity 

The antioxidant activity of the plant extract was 

determined according to phosphomolybdenum method, using 

ascorbic acid as standard. In this method, 0.5 ml of each 

extract (200 μg /ml) in methanol was combined in dried vials 

with 5 ml of reagent solution (0.6 M sulfuric acid, 28 mM 

disodium phosphate and 4 mM ammonium molybdate). The 

vials containing the reaction mixture were capped and 

incubated in a thermal block at 95°C for 90 min. After the 

samples had cooled at room temperature, the absorbance was 

measured at 695 nm against a blank. The blank consisted of 

all reagents and solvents without the sample and it was 

incubated under the same conditions. All experiments were 

carried out in triplicate. The antioxidant activity of the 

extracts was expressed as the number of equivalents of 

ascorbic acid (AAE) [22,23]. 

2.4. Evaluation of antimicrobial activity  

 

2.4.1. Disc agar diffusion method 

Disc agar plate method was used to estimate the 

antimicrobial activities treated fabrics [24]. Six different test 

microbes; Staphylococcus aureus (G+ve bacteria), 

Pseudomonas aeruginosa (G-ve bacterium), Candida 

albicans (yeast) and the fungi (Aspergillus niger) were 

selected to evaluate the antimicrobial activities. The bacterial 

and yeast test microbes were grown on a nutrient agar 

medium (DSMZ1) of the following components (g/l): 

Peptone (5.0), Meat extract (3.0), Agar (20.0), distilled water 

(1000.0 ml) and the pH to 7.0. On the other hand, the fungal 

test microbe was cultivated on Potato-Dextrose agar (PDA) 

medium (DSMZ129) of the following ingredients (g/l): 

Infusion from 200g potatoes,  glucose (20), distilled water 

(1000.0ml) and the pH was recorded to be 6. The culture of 

each test microbe was diluted by distilled water (sterilized) 

to about 10
6
 - 10

8
 cells/ml, then 100 microliter of each was 

spreaded over the appropriate solidified plates using 

sterilized swab. Filter paper discs each was saturated with 

200microgram sample (5 mm diameter) were placed on the 

surface agar plates seeded with test microbes and incubated 

for 24 hrs at the appropriate temperature of each test 

organism. Antimicrobial activities were recorded as the 

diameter of the clear zones (including the film itself) that 

appeared around the films.  

2.4.2. GC/MS Analysis 

 

The GC/MS analysis was performed using a 

Thermo Scientific, Trace GC Ultra/ISQ Single Quadrupole 

MS and TGSMS Fused Silica Capillary Column (30m, 0.251 

mm, 0.1 mm Film thickness), National Research Center, 

Giza, Egypt. For GC/MS detection, an electron ionization 

system with ionization energy for 70 ev was used as the 

carrier gas at a constant flow rate of 1ml/min. The injector 

and MS transfer line temperature was set at 280°C. The oven 

temperature was programmed at an initial temperature 40°C 

(hold 3 min) to 280°C was a final temperature at an 

increasing rate of 5°C /min (hold 5 min). The identified 

components were investigated using a percent relative peak 

area. A tentative identification of the compounds was 

performed based on the comparison of their relative retention 

time and mass spectra with those of the NIST, WILLY 

Library data of the GC/MS system [25,26]. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Identification of chemical constituents by GC/MS 

analysis  
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GC/MS analysis of the total extract of M. oleifera 

leaves revealed the presence thirty-seven compounds 

(Figure 1 and Table 1), representing (98.64%) of the total 

composition. 9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester 

(47.89%), Pentadecanoic acid, methyl ester (22.01%), 9,12-

Octadecadienoic acid, methyl ester(10.37%), Octadecanoic 

acid, methyl ester (3.47%), 10-Methyl-E-11-tridecen-1-ol-

propionate (3.01%), Hexatriacontane (1.61%), Tetracosanoic 

acid, methyl ester (1.21%), and Eicosanoic acid, methyl ester 

(1.06%)were the major identified components (Figure 2).  

GC/MS analysis of M. oleifera leaves from two 

Indian locations (Madurai& Chennai) was performed. The 

results revealed that 1,30-triacontanediol (14.98%), 

octacosane (8.57%), Z-14-nonacosane (8.3%) and 2,2-

dimethyl-1-oxa- 2-silacyclotrid ecanone-13 (8.28%) were the 

major compounds in leaves from Madurai. While, 

nonacosane (15.55%) and gamma-sitosterol (9.56%) were 

the major compounds in leaves from Chennai [27]. Mahdi et 

al., [28] reported that the GC/MS profiling of 

dichloromethane fraction of M. oleifera leaf ethanol extract 

showed the presence of eight compounds identified as: 

limonene, (1S,6R)-γ-himachalene(4aS,7S)-7-isopropyl-4a-

methyloctahydro-2(1H) naphthalenone, hexadecanoic acid, 

ethyl ester, phytol, 9,12,15-octadecatrienoic methyl ester, 4-

(2-furyl)-6-(1-piperidinyl)-1,3,5-triazin-2-amine and α-

tocopherol [28]. 

In another study carried out by Jayanthi et al., [29] 

GC/MS analysis of the methanolic extract of M. oleifera 

leaves revealed presence of 9,12,15-octadecatrienoic acid 

ethyl ester, 6-octadecenoic acid, cis-vaccenic acid and 2-

octyl-cyclopropaneoctanal [29]. Also, ethyl oleate, quinic 

acid and cis-9-hexadecenal were detected as major 

constituents in the methanol extract of Moringa oleifera 

flowers growing in India [30]. 

Moreover, methyl (11E)-11-octadecanoate and cis-

octadecanoic acid were recorded as major constituents in the 

methanolic extract of M. oleifera leavesgrowing in Nigeria 

[31]. GC/MS analysis of petroleum ether extract of M. 

oleifera roots revealed that it contained major compounds 

namely; trans-13-docosene (37.9%), nonacosane (32.6%), 

cycloartenol (28.6%), nonadecanoic acid (13.9%) and 

cyclooctasulfur S8 (13.9%). While, investigation of 

dichloromethane extract led identification ofmajor 

constituents namely; nasimizinol (58.8%), oleic acid 

(46.5%), N-benzyl-N-(7-cyanato heptanamide (38.3%), N-

benzyl-N-(1-chlorononyl) amide (30.3%), bis [3-benzyl 

prop-2-ene]-1-one (19.5%) and N,N-dibenzyl-2-ene pent 1,5 

diamide (11.6%) [32]. 
 

3.2. Antimicrobial activity 

The antimicrobial activity was evaluated via disk 

agar diffusion method (100 microliter per cup) using four 

pathogenic bacterial & fungal strains e.g. Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans and 

Aspergillus niger. The results in Tables (2) showed that the 

tested extracts exhibited antimicrobial activity against the 

three strains expressed by inhibition zones which ranged 

from 0 to 10mm (S. aureus),from 0 to 12mm (P. aeruginosa) 

and from 0 to 11mm (C. albicans) and there is no any 

activity was recorded against A. niger, relative to two 

standard antibiotics namely; Neomycinwith inhibition zones 

which ranged from 17 to 21mm and Cyclohexamidewith 

inhibition zone 25mm.The different extracts of M. oleifera 

leaves showed strong antimicrobial activity, which may be 

return to the synergistic action (Co-activity) of their 

chemical constituents especially flavonoids and phenolic 

acids [33]. 

Reviewing the literature revealed that, the growth of 

some pathogenic microbial strains viz., E. coli, S. typhi, S. 

typhimurium, S. dysentri, S. flexneri and S. aureus was 

inhibited  usingM. oleifera leaves from two Indian locations 

(Madurai & Chennai) [34]. The antimicrobial activities of 

different extracts fromM. oleifera leaves, flower and seeds 

wereinvestigated in vitro against clinical pathogens like 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp, 

Proteusmirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 

typhi, Staphylococcus aureus, and Streptococcus. Theresults 

revealed that the ethanolic extracts demonstrated the highest 

activity, while the aqueous extracts showed the least activity 

against S. typhi [35]. Furthermore, the ethanol extract of M. 

oleifera grown in Taiwan showed in vitro anti-fungal 

activities against dermatophytes such as Trichophyton 

rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton 

Xoccosum, and Microsporum canis [36]. 

3.3. Antioxidant activity 

The total antioxidant capacity (TAC) of the tested 

extracts was evaluated via phosphomolybdenum antioxidant 

assay. This assay is based on the reduction of Mo (VI) to Mo 

(V) by the sample analyte and subsequent formation of a 

green colored [phosphate=Mo (V)] complex at acidic pH 

with a maximal absorption at 695 nm [37,38]. In this assay, 

the (TAC) value of the most active n-BuOH extract was 

336.13mg AAE /g dry extract, followed by 327.71, 220.03, 

137.63 and 71.15mg AAE /g dry extract for EtOAc, 

methanol, dichloromethane and petroleum ether extracts, 

respectively (Table 3). 

Polyphenolic compounds such as flavonoids, 

phenolic acids and tannins are considered to be the major 

contributors to the antioxidant activity of medicinal plants, 

fruits and vegetables. The antioxidant activities of 

polyphenols were attributed to their redox properties, which 

allow them to act as reducing agents, hydrogen donators and 

singlet oxygen quenchers, as well as their metal chelating 

abilities [39]. 

The total antioxidant activity of M. oleifera leaves 

grown in Chad, Southwestern Algeria and Haiti was 

evaluated via ABTS assay. The results revealed that the 

TEAC values are 304.63, 427.16 and 335.61 μmol trolox/g, 

respectively for leaves from Chad, Southwestern Algeria and 

Haiti [37]. In another study, the antioxidant activity of the 

aqueous extract of M. oleifera leaves grown in India was 

determined via DPPH technique. The results showed that the 

DPPH scavenging activity was 55.1% at 100 mg/ml of the 

aqueous extract compared to 83.42% for ascorbic acid [34]. 

Moreover, Hamed et al (2017) reported that the total 

antioxidant capacity (TAC) values  of the different solvent 

extracts of M. oleifera leaves grown in Egypt were 316.43, 



46 

203.35, 181.56, 86.70, 76.62 and 50.83 mg ascorbic acid 

equivalent/g dry extract; respectively for butanol, ethyl 

acetate, 85% methanol, water, dichloromethane, and 

petroleum ether extracts [9]. 

           

4. CONCLUSION 

 In this work, 37compoundswere identified in the 

methanol extract of M. oleifera leavesgrown in KAS using 

GC/MS technique. The identified compounds contained 

mono, sesqui, di and tri- terpenes and their oxygenated 

derivatives. Moreover, the tested extracts showed noticeable 

antioxidant and antimicrobial activities which may be due to 

the presence of the identified compounds. In conclusion, M. 

oleifera leaves are considered a promising source of natural 

antimicrobial and antioxidant agents. 
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Fig. 1. Gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) chromatogram of the total extract of M. oleifera leaves 

 

 
i. Pentadecanoic acid, methyl ester 

 

 
ii. 9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester 

 
iii. 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester 

 
iv. Octadecanoic acid, methyl ester 

 
v. Eicosanoic acid, methyl ester 

 
vi. Hexatriacontane 

 
vii. Tetracosanoic acid, methyl ester 

 
viii. Eicosane 

 

 
ix. (E,E)-farnesylaceton 

 
i. E-11-Tetradecenoic acid 

 
ii. Pentacosane 

Fig. 2. Chemical structures of some identified compounds in the total extract of M. oleifera leaves 
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Table 1.Chemical composition of the total extract of M. oleifera leaves 

No Rt. Area % M.W. M.F. Identified compounds1 

1 13.0 0.07 131 C6H13NS N-Methyl-à-diMethylThioPropylamide 

2 29.52 0.16 242 C15H30O2 Tetradecanoic acid, methyl ester 

3 31.73 0.23 296 C20H40O 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol 
4 31.95 0.13 178 C12H18O 6-Dodecanone 

5 33.27 0.12 268 C17H32O2 7-Hexadecenoic acid, methyl ester 

6 33.45 0.08 222 C15H26O Farnesol 
7 33.71 22.01 256 C16H32O2 Pentadecanoic acid, methyl ester 

8 35.01 0.16 242 C15H30O2 Pentadecanoic acid 

9 35.63 0.40 284 C18H36O2 Hexadecanoic acid, 15-methyl, methyl ester 
10 36.62 0.35 334 C22H38O2 Cyclopropaneoctanoic acid, 2-[[-2-[(-2-

ethylcyclopropyl)-methyl]-cyclopropyl]-

methyl], methyl ester 
11 36.95 10.37 294 C19H34O2 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester 

12 37.11 47.89 292 C19H32O2 9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester 

13 37.20 0.81 296 C20H40O Phytol 
14 37.50 3.47 298 C19H38O2 Octadecanoic acid, methyl ester 

15 38.06 3.01 268 C17H32O2 10-Methyl-E-11-tridecen-1-ol-propionate 

16 38.68 0.11 310 C22H46 Docosane 
17 39.28 0.09 256 C16H32O2 Tetradecanoic acid, 12-methyl, methyl ester 

18 40.41 0.42 422 C30H62 Triacontane 

19 40.56 0.18 254 C16H30O2 9-Hexadecenoic acid 
20 40.99 1.06 326 C21H42O2 Eicosanoic acid, methyl ester 

21 41.45 0.18 292 C21H40 Cyclohexane,1,1'-[1-(2,2-dimethylbutyl)-1,3 

propanediyl]bis 
22 41.78 0.16 262 C18H30O (E,E)-farnesylacetone 

23 42.06 0.17 352 C25H52 Pentacosane 

24 43.19 0.20 324 C23H48 Heptadecane, 9-hexyl 
25 43.66 1.61 506 C36H74 Hexatriacontane 

26 44.22 1.21 382 C25H50O2 Tetracosanoic acid, methyl ester 
27 44.35 0.68 390 C24H38O4 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dioctyl ester 

28 45.18 0.20 282 C20H42 Eicosane  

29 45.74 0.15 270 C17H34O2 Pentadecanoic acid, 14-methyl, methyl ester 
30 46.31 0.29 152 C10H16O Limonene oxide 

31 46.66 0.55 268 C19H40 Heptadecane, 2,6-dimethyl- 

32 48.08 0.19 214 C14H30O 1-Tetradecanol 
33 48.29 0.31 290 C20H34O trans-Geranylgeraniol 

34 48.77 0.51 240 C17H36 Tetradecane, 2,6,10-trimethyl 

35 49.06 0.66 226 C14H26O2 E-11-Tetradecenoic acid 
36 49.46 0.34 450 C32H66 Docosane, 11-decyl 

37 50.0 0.11 296 C19H36O2 Cyclopentanetridecanoic acid, methyl ester 

T%  98.64%    
 

1Compounds identified via comparison its mass spectrum with NIST library, Adams, 2001 and literature. M.F.: Molecular formula; M.W.: Molecular weight; 

Rt.: Retention time. 

 

 

 

Table 2. Antimicrobial activity (inhibition zones) of the different solvent extracts of M. oleifera leaves 

Clear zone (mm)  

Sample Aspergillus  

niger 

Candida  

albicans 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Staphylococcus 

aureus 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

11 

0 

9 

8 

8 

21 

0 

12 

0 

8 

11 

10 

20 

0 

10 

0 

7 

9 

8 

17 

0 

MeOH 

Pet. ether 

CH2Cl2 

EtOAc 

n-BuOH 

Neomycin
1
 

Cyclohexamide
2
 

 

1
Neomycin was used at 200 microgram per disk. 

2
Cyclohexamidewas used at 200 microgram per disk. 
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Table 3. Total antioxidant capacity (TAC) of different solvent extracts of M. oleifera leaves 

 

Total antioxidant capacity (mg AAE /g dry ext.)
1
 Sample 

220.03 ± 3.06 MeOH 

71.15± 1.62 Pet. ether 

137.63 ± 2.80 CH2Cl2 

327.71 ± 4.29 EtOAc 

336.13 ± 1.65 n-BuOH  

 
1
Total antioxidant capacity (TAC) monitored by the phosphomolybdenum assay expressed as mg ascorbic acid equivalent AAE 

/g dry extract.  
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Resumo  

Este trabalho foi desenvolvido a partir de um experimento realizado para quantificar o calor específico da água. Através 

das medidas experimentais, usando um aquecedor que fornecer energia elétrica, enquanto se realizada as medições da 

temperatura (K) versus o calor específico da água (J/kg∙K) via usando um esquema de aquecimento ligado diretamente à 

rede elétrica. A partir da medição das temperaturas inicial e final e da corrente elétrica, podemos verificar a grandeza 

física em estudo.  

 Palavras-chave: Temperatura; Água; Calor Específico. 

Abstract  

This work was developed from an experiment carried out to quantify the specific heat of the water. Through the 

experimental measurements, using a heater that provides electrical energy, while taking measurements of temperature (K) 

versus the specific heat of water (J/kg∙K) via using a heating scheme connected directly to the power grid. From the 

measurement of the initial and final temperatures and the electric current, we can verify the physical magnitude under 

study. 

Keywords: Temperature; Water; Specific Heat. 

1. INTRODUÇÃO 

    No estudo de termodinâmica, um conceito útil para 

quantificar certa quantidade de calor transferida a um 

sistema é o conceito de calor específico. Uma definição 

simples pode ser dada assim: o calor específico e a 

quantidade de calor que deve ser transferida a 1g de uma 

substância para que a sua temperatura seja elevada em 1ºC 

(NUSSENZVEIG, 2002). Conforme se sabe, essa 

quantidade de calor varia de substância para substância e, 

então, o calor específico e um parâmetro que caracteriza 

uma dada substância. Existem diversas técnicas para a 

medição do calor específico de uma substância e, aqui, 

serão mencionadas apenas uma normalmente utilizada 

para líquidos, no caso água. A primeira técnica utiliza um 
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calorímetro (usaremos um calorímetro como um recipiente 

de paredes quase adiabáticas) contendo água, numa faixa 

de temperatura conhecida em determinado tempos 

(NASCIMENTO, 2012). Após medição da temperatura de 

equilíbrio do sistema, um balanço¸ o nas transferências de 

calor possibilita determinar o calor especifico da 

substância do corpo imerso (água ou sólido). O problema 

experimental é proposto, por vários autores, e livros de 

física geral, acerca do calor especifico da substância 

investigada é obtido, utilizando-se a equação que dá o 

balanço do calor: o calor absorvido é igual ao calor cedido 

(SILVA  et al.,2003). 

1 1

n n

a c

i i

Q Q
 

                                                              (1) 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

O experimento foi planejado para ter um baixo 

custo, mas assegurando-se a necessária condição de bons 

resultados. Como a maioria dos relógios de pulso dispões 

de cronômetro, esta é a opção mais econômica para o 

experimento. Além disso, usou-se água filtrada aquecida, 

praticamente sem custo na quantidade requerida em um 

bécker de 200 ml. Após alguns instantes, a temperatura do 

sistema também deve ser medida, por exemplo, a cada 5 

min. Tais intervalos de tempo são compatíveis com o 

número de pontos experimentais desejados, considerando-

se o tempo previamente estipulado para a duração do 

experimento, em torno de 2h, com uma faixa de 

temperatura entre 305-315K. O experimento consiste em 

fornecer energia elétrica a um aquecedor enquanto se 

mede a temperatura T da água em função do tempo t. Para 

isso, usa-se uma Montagem experimental para medição do 

calor específico da água, ilustrada na Figura 1. O 

aquecedor é ligado diretamente à rede elétrica. Mediu-se a 

temperatura inicial da água. Ligou-se o circuito e iniciou-

se a medida de tempo simultaneamente, anotando o valor 

da corrente no circuito. Obteve-se valores da temperatura 

da água em função do tempo até cerca de 315 K acima da 

temperatura inicial. 

 

 

 

Figura 1 – Montagem experimental para medição 

do calor específico da água. 

  Fonte: Autores 

O objetivo do presente artigo é utilizar a 

técnica da medição experimental do calor 

específico da água levando em consideração a 

medição das temperaturas inicial e final e da 

corrente elétrica, podemos verificar a grandeza 

física em estudo. 

3 . RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pode-se observar que aquecendo uma quantidade 

de água a uma temperatura maior que a da água contida no 

calorímetro que estava fria, quando elas são misturadas no 

calorímetro, a água que está a uma temperatura maior irá 

ceder calor à água e ao calorímetro que estão a uma 

temperatura menor.  

A capacidade térmica do calorímetro foi 

determinada com os dados obtidos no experimento. Foram 

utilizadas as seguintes equações: 

   
W Q                                                                          (2) 

i U t m c T                                                            (3) 

Isolando o valor da temperatura final 

0    
i U t

T T
m c

 
 


                                                        (4) 

          Utilizando a equação acima e os valores de U=8V, 

i=0,63A e m=0,1481Kg completou-se a Tabela  1 abaixo e 

o comportamento experimenta do calor específico da água, 

descrito na  Figura 2. 

Tabela 1 – Resultados obtidos com calor específico da água. 
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Fonte: Autores. 

 
Figura 1 – Comportamento experimenta do calor 

específico da água. 
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CONCLUSÕES 

 No refinamento experimental no gráfico da Figura 2, 

a um erro relativo em relação ao valor do calor 

específico da água 4000 J/kg∙K é de aproximadamente 

19%, mas o comportamento experimental levou-nos a 

um valor bem próximo do real calor específico da 

água; 

 

 Um ponto que merece reflexão é o fato de ter sido 

assumido que as migrações internas de calor na 

imersão da água levaram a um aumento de maior de 

temperatura com o tempo; 

 

 Deve-se observar que o refinamento proposto neste 

artigo pode ser estendido para a realização do 

experimento com um calorímetro, pois o calor 

específico da água no intervalo de temperatura 

estudado não varia bruscamente, como mostra o 

gráfico. Os possíveis interferentes nos valores de calor 

específico são as medidas de tempo, pois as outras 

variáveis foram medidas com instrumentos com 

precisão relativamente alta.  
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Resumo  

Contexto: A febre de Chikungunya é uma doença infecciosa humana, transmitida por artrópode, provocada por um vírus 

pertencente à família Togaviridae, e ao gênero Alphavirus, chamado de vírus Chikungunya (CHIKV). O Processo de 

Enfermagem é a dinamização do cuidado sistematizado que se sustenta no embasamento científico das Teorias de 

Enfermagem para fundamentar todas as fases do determinado processo. 

Objetivo: Propor uma Sistematização da Assistência de Enfermagem domiciliar para pacientes notificados com Febre de 

Chikungunya na Policlínica Cosme e Silva no ano de 2017. 

Metodologia: Trata-se de um estudo de corte transversal com abordagem quanti-qualitativa de desenho exploratório e 

descritiva. A pesquisa foi realizada em uma Policlínica localizada no município de Boa Vista, estado de Roraima. 

Participaram deste estudo pacientes diagnosticados com Febre de Chikungunya atendidos no local da pesquisa no ano de 

2017. As fontes dos dados coletados foram o compilado processado em Microsoft Excel das fichas de notificação 

DENGUE/CHIKUNGUNYA do SINAN fornecidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde do município de Boa Vista e 

dados em planilha do Laboratório Central de Roraima. A partir da análise dos dados foi possível traçar um perfil 

sociodemográfico e clínico da amostra. Com isso os diagnósticos de enfermagem foram julgados de modo crítico levando 

em consideração o Histórico de Enfermagem embasados segundo a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda 

Horta. 

Resultados: Os problemas de enfermagem identificados estão intrínsecos aos sinais e sintomas dos pacientes selecionados, 

e às condições ambientais dos domicílios onde residem, o que levam a afetar suas necessidades psicobiológicas e 

psicossociais. Apoiado nestas necessidades, foi possível o julgamento de Diagnósticos de enfermagem (3 de risco, 2 reais 

e 1 de promoção de saúde) e elaboração dos cuidados de enfermagem com base no NIC (2016). 

Conclusão: Este elaborado enfatiza a importância de se prestar um cuidado sistematizado e embasado nas teorias de 

enfermagem, pois, além de facilitar e organizar o trabalho do enfermeiro, aumenta a eficácia do tratamento prestado pela 

equipe de enfermagem. 

 Keywords: Enfermagem, Febre Chikungunya, Norte, Processo de enfermagem, Policlínica.  
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Abstract  

Background: Chikungunya fever is an arthropod-borne infectious human disease caused by a virus belonging to the 

Togaviridae family and the genus Alphavirus called the Chikungunya virus (CHIKV). The Nursing Process is the 

dynamization of systematized care that is based on the scientific basis of Nursing Theories to support all phases of the 

given process. 

Objective: Propose a Systematization of Home Nursing Care for patients notified with Chikungunya Fever in the Cosme e 

Silva Polyclinic in 2017.  

Methods: This is a cross-sectional study with a quantitative and qualitative approach of exploratory and descriptive 

design. The research was carried out in a polyclinic located in the municipality of Boa Vista, state of Roraima. 

Participating in this study were patients diagnosed with Chikungunya Fever treated at the research site in 2017. Data 

sources were selected and compiled in Microsoft Excel from SINAN Boa Vista DENGUE / CHIKUNGUNYA 

notification forms and data from Roraima Central Laboratory spreadsheet. From the data analysis it was possible to draw 

a sociodemographic and clinical profile of the sample. With this nursing diagnosis were evaluated the logics of human 

needs of Nursing History after Wanda Horta's Theory of Basic Human Needs. 

Results: The identified nursing problems are intrinsic to the signs and symptoms of the selected patients, and to the 

environmental conditions of the households where they live, which affect their psychobiological and psychosocial needs. 

Based on these needs, it was possible to judge Nursing Diagnoses (3 risk, 2 reais and 1 health promotion) and elaboration 

of nursing care based on the NIC (2016). 

Conclusion: This elaborate emphasizes the importance of providing systematic care based on nursing theories, because, in 

addition to facilitating and organizing the work of nurses, increases the effectiveness of treatment provided by the nursing 

staff. 

 Keywords: Nursing, Chikungunya Fever, North, Nursing Process, Polyclinic. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A febre de Chikungunya é uma doença infecciosa 
humana, transmitida por artrópode, provocada por um vírus 
pertencente à família Togaviridae, e ao gênero Alphavirus, 
chamado de vírus Chikungunya (CHIKV). Recebeu este 
nome em meados da década de 1950, quando isolado pela 
primeira vez no sul da Tanzânia. Chikungunya significa 
“aqueles que se curvam” na língua Makonde, explicada pela 
locomoção prejudicada secundária à artralgia intensa, 
manifestação clínica peculiar desta arbovirose (BRASIL, 
2017b).  

 A África e a Ásia são os locais de maior ocorrência da 
Febre de Chikungunya do mundo. Na entrada do novo 
milênio, a República Democrática do Congo sofreu com um 
grande surto de CHIKV, o que invadiu, cinco anos mais 
tarde, as ilhas do Oceano índico na forma de epidemia. Nos 
anos de 2006 e 2007, a Índia vivenciou um notável surto 
ocorrente na época, assim como aconteceu em outros países 
do Sudeste da Ásia como as Ilhas Maldivas, Tailândia e 
Indonésia. O número de casos relatados desde 2005 nesses 
locais foi de 1,9 milhão (WHO, 2017; STAPLES; 
BREIMAN; POWERS, 2009). 

 A primeira transmissão brasileira legítima foi 
documentada em 2014 nos estados da Bahia e Amapá, e, nos 
dias atuais, percebe-se que quase todo o Brasil (Norte e 
Centro-Oeste com destaque) possibilita a sobrevivência e 
circulação do vírus, mediadas pela presença de todos os 
componentes da tríade epidemiológica, sendo o Rio Grande 

do Sul o único estado em que não foi detectada transmissão 
viral autóctone (WHO, 2017, BRASIL, 2017a).  

 O agente etiológico da Febre de Chikungunya possui um 
genoma de RNA de fita simples de sentido positivo 
(ssRNA+) que funciona como RNA mensageiro, o que torna 
o processo infeccioso mais rápido e eficiente (STRAUSS e 
STRAUSS, 1988; WAHEED et al., 2017). Constituído de 
sequências estruturais (capsídeo, proteínas E3, E2, 6K, TF e 
E1) e não estruturais (proteínas nsP1-nsP4) de nucleotídeos 
com potencial codificador de proteínas virais, o vírus torna-
se infeccioso após envolvimento com a bicamada lipídica da 
célula hospedeira mediado pelas proteínas E2 e E1 (JOSE; 
SNYDER; KUHN, 2009; TAYLOR et al., 2017).  

 É transmitido aos seres humanos durante o repasto 
sanguíneo das fêmeas de Aedes aegypti e Ae. albopictus 
(mais prevalentes mundialmente), além de outras espécies de 
participação restrita no continente africano como o Ae. 
africanus, Ae. furcifer, Ae. Neoafricanus, Ae. luteocephalus 
e Ae. taylori (WHO, 2017; DIALLO et al., 1999; JUPP; 
MCINTOSH, 1990). O Ae. albopictus, conhecido como tigre 
asiático, é presente em locais de pouca aglomeração urbana, 
porém disposto em todos os trópicos, subtropicos e regiões 
temperadas do planeta, com capacidade de oviposição em 
ambientes artificiais e naturais (SILVA et al., 2006; 
HONÓRIO et al., 2009; WHO, 2017).  

 O Aedes aegypti, originalmente descrito no Egito, é 
encontrado em regiões de grande povoamento, mais 
precisamente entre as latitudes 35° Norte e 35° Sul do globo, 
e possui hábitos diurnos, depositando seus ovos em 
recipientes domiciliares e/ou peridomiciliares, 
preferencialmente ao amanhecer e no período vespertino 
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próximo ao crepúsculo (BRAGA; VALLE, 2007; 
HONÓRIO et al., 2009).  

 O vírus também pode ser transmitido verticalmente 
através de microtransfusões placentárias no trabalho de parto 
ou a partir do contato sanguíneo durante a passagem do 
neonato pelo canal vaginal (RAMFUL et al., 2007; FRITEL 
et al., 2010; CARDONA-CORREA; CASTAÑO-
JARAMILLO; QUEVEDO-VÉLEZ, 2017). 

 Depois de inoculado no sangue pelo mosquito, o vírus 
passa por um período de incubação (intrínseco) que varia de 
3 a 7 dias, e, depois do início do processo de infecção 
(viremia), pode persistir até o 10º dia. Tudo isto se inicia 
após o aumento de citocinas, intensa replicação do vírus nos 
macrófagos e fibroblastos da pele seguida da drenagem para 
os gânglios linfáticos, local de exagerada reprodução viral 
que antecede a liberação para os vasos sanguíneos, 
permitindo a infecção de tecidos como músculos e 
articulações (SMSA/RJ, 2016; WHO, 2017; AGARWAL et 
al., 2016; ROUGERON et al., 2015; LUM; NG, 2015). 

 A clínica pode variar no que diz respeito às 
manifestações do vírus no organismo e ser ainda 
assintomática. De modo sintomático, a Febre de 
Chikungunya pode apresentar-se de maneira típica (estágio 
agudo, subagudo e crônico) ou atípica, quando há 
comprometimento grave de outros órgãos e sistemas  

 O diagnóstico médico da Febre de Chikungunya pode ser 
realizado através de confirmação clínica, laboratorial e por 
imagem. Clinicamente considera-se a doença quando o 
paciente apresentar, em vivência de epidemia, quadro de 
artralgia intensa, febre de início agudo, com ou sem presença 
de exantema, devendo-se também levar em consideração a 
comparação com outras doenças febris agudas para ser 
decidido (MARQUES et al., 2017).  

 A solicitação dos exames laboratoriais deve ser baseada 
nas manifestações clínicas e na fase atual da doença. Como 
os exames possuem pouca especificidade na fase inicial, a 
recomendação pela Sociedade Brasileira de Reumatologia é 
que não se direcione a conduta para os achados laboratoriais 
já que é estabelecido o diagnóstico através do critério 
clínico-epidemiológico. Se tratando dos pacientes 
vulneráveis (gestantes, idosos, crianças < 2 anos e 
comórbidos), do diagnóstico diferencial quando relacionado 
a formas graves e/ou da suspeição de casos pós-epidemia, a 
pesquisa laboratorial torna-se necessária (BRASIL, 2017b; 
SIMON et al., 2015; MARQUES et al., 2017). 

 O tratamento de um paciente acometido pelo vírus 
Chikungunya pode ser realizado por meio das terapias 
farmacológicas e não-farmacológicas, diferenciando-se em 
relação à fase da doença. O manejo clínico tem início a partir 
da aferição da dor do paciente, a qual pode ser feita através 
da Escala Analógica Visual (EVA) de Price, e do exame 
detalhado do médico, a fim de excluir possíveis equívocos 
por parte do paciente (BRASIL, 2017b; CUNHA; TRINTA, 
2017). 

 O Processo de Enfermagem é a dinamização do cuidado 
sistematizado que se sustenta no embasamento científico das 
Teorias de Enfermagem para fundamentar todas as fases do 
determinado processo. O Conselho Federal de Enfermagem 
separa esse processo em 5 etapas, as quais centralizam o 

indivíduo, sua família e comunidade onde vivem, a saber: 
Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, 
Planejamento de Enfermagem, Intervenções de Enfermagem 
e Avaliação dos resultados de Enfermagem.  

 Neste estudo, priorizou-se a utilização da denominação 
de Horta e Castellanos (2011), que relata que o PE se inter-
relaciona e se dinamiza em seis etapas: Histórico de 
enfermagem; Diagnósticos de enfermagem; Plano 
assistencial; Plano de cuidados ou Prescrições de 
enfermagem; Evolução de enfermagem; e Prognóstico. Tais 
etapas podem ser ilustradas a partir de um hexágono em que 
há envolvimento do indivíduo, família e comunidade. 

 A SAE consiste em um método organizacional da 
assistência em que considera a teoria de enfermagem 
compatível com uma população, equipe de saúde e 
instrumentos do cuidar, e oferece ao enfermeiro mais 
autonomia no julgamento do melhor cuidado a ser prestado, 
aperfeiçoamento científico em enfermagem e dá qualidade 
ao serviço (COFEN, 2009; CUBAS; SILVA; ROSSO, 
2010).   

 Para todo o desenvolvimento da SAE e consequente PE, 
as teorias de enfermagem devem embasar todo este aparato 
metodológico (NEVES, 2006). Para este estudo, foi 
escolhido a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, de 
Wanda Horta. 

 Horta (1970), ao perceber que o arcabouço teórico da 
profissão de enfermagem era basicamente elaborado através 
da prática assistencial, com pouca organização, e que as 
referências técnicas ressaltavam apenas a doença em 
detrimento do indivíduo, iniciou seus esforços para a criação 
de uma teoria de enfermagem que conseguisse explicar um 
fato natural e sua correlação com outros eventos, chamada 
Teoria das Necessidades Humanas Básicas, pensada de 
acordo com os ideais teóricos da Teoria da Motivação 
Humana de Maslow e da filosofia de enfermagem do padre 
João Mohana, o qual contribuiu para a presente teoria com as 
suas denominações sobre as necessidades em nível psíquico, 
dividindo-as em: Necessidades Psicobiológicas, 
Necessidades Psicossociais, Necessidades psicoespirituais 
(CIANDARULLO, 1987; MARQUES; MOREIRA; 
NÓBREGA, 2008; HORTA; CASTELLANOS, 2011; 
MOHANA, 1963). 

 Além disso, Wanda Horta, em sua teoria, destaca três 
seres: o Ser-Enfermeiro, descrito pela autora como “gente 
que cuida de gente”; O Ser-Cliente ou Paciente, como sendo 
uma pessoa, a família ou a comunidade que precisam de 
cuidados ofertados por outros seres humanos; O Ser-
Enfermagem, como um ser abstrato que se constrói através 
da interação entre o Ser-Enfermeiro e Ser-Cliente ou 
Paciente (HORTA; CASTELLANOS, 2011).  

 Tais necessidades não se manifestam quando estão 
equilíbrio, as quais permanecem em estado de latência até 
que algum evento estressor ocorra, estabelecendo então, um 
desequilíbrio. As circunstâncias decorrentes dessa 
descompensação são chamadas de Problemas de 
Enfermagem, que podem ser gerados a partir de estressores 
internos e externos ao indivíduo, família e comunidade 
(HORTA; CASTELLANOS, 2011). 
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 Diante disso objetivou-se propor uma Sistematização da 
Assistência de Enfermagem domiciliar para pacientes 
notificados com Febre de Chikungunya na Policlínica Cosme 
e Silva no ano de 2017. 

2. METODOLOGIA  

 Trata-se de um estudo de corte transversal com 
abordagem quanti-qualitativa de desenho exploratório e 
descritiva. A pesquisa foi realizada na Policlínica Cosme e 
Silva (PCS), no município de Boa Vista, estado de Roraima. 

Cabe mencionar que a unidade funciona 24 horas por dia e 
caracteriza-se com uma Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) de referência para a região oeste de Boa Vista – RR.  

 Participaram deste estudo pacientes diagnosticados com 
Febre de Chikungunya atendidos no local da pesquisa no ano 
de 2017. Os critérios de inclusão foram pacientes de ambos 

os sexos notificados pelo Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (SINAN) com diagnóstico laboratorial e RT-
PCR positivo de Febre de Chikungunya. O estudo não 
excluiu pacientes da amostra.  

 As fontes dos dados coletados foram o compilado 
processado em Microsoft Excel das fichas de notificação 

DENGUE/CHIKUNGUNYA do SINAN fornecidos pela 
Secretaria de Vigilância em Saúde do município de Boa 
Vista (SVS-BV) e dados em planilha do Laboratório Central 
de Roraima (LACEN-RR). Estes compilados relacionavam 
as seguintes variáveis: unidade notificadora, data de 
nascimento, data dos primeiros sintomas, sexo, dados 

residenciais, sinais clínicos e dados laboratoriais. 

 A partir da análise dos dados da Ficha de Notificação 
DENGUE/CHIKUNGUNYA foi possível traçar um perfil 
sociodemográfico (variáveis “data de nascimento”, “sexo” e 
“dados residenciais”) e clínico (variáveis “data dos primeiros 
sintomas” e “ sinais clínicos”) da amostra, o que simboliza a 

coleta de dados prevista dentro da etapa 1 do Processo de 
Enfermagem de Wanda Horta. Os dados foram tabulados e 
analisados com auxílio do programa Microsoft Excel. Para 
análise dos dados foram calculadas frequências relativas e 
absolutas, medidas de tendência central (media, mediana), 
dispersão (desvio padrão), análise de variância e correlação.   

 Com isso os diagnósticos de enfermagem foram julgados 
de modo crítico levando em consideração o Histórico de 
Enfermagem que evidenciam os sinais e sintomas e 
condições de moradia dos sujeitos da pesquisa, embasados 
segundo a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de 
Wanda Horta e nos Domínios da Taxanomia II do NANDA-

International (HORTA; CASTELLANOS, 2011; 
HERDMAN; KAMITSURU, 2017). O plano assistencial foi 
elaborado com base no Nursing Intervention Classification – 
NIC (BULECHEK et al., 2016). 

 Por se tratar de um estudo que analisou dados 
secundários, não havendo contato direto com os pacientes 

sujeitos desta pesquisa, optou-se por não abordar as etapas 4, 
5 e 6 do Processo de Enfermagem segundo a Teoria das 
Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta.  

 Com relação aos aspectos éticos e legais o presente 
estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Roraima com o 

seguinte número de parecer: 2.701.819. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Etapa 1 – histórico de enfermagem 

 A etapa do Histórico de Enfermagem é realizada na 
admissão do paciente e concretiza-se na coleta de dados 
subjetivos e objetivos do paciente, contemplados com a 
entrevista e exame físico, com o intuito de direcionar as 
respostas do indivíduo a fim de extrair informações 
coerentes com o interesse da saúde (problemas de 
enfermagem), norteado por um instrumento de coleta de 
dados, baseada em uma das Teorias de Enfermagem 
(BARROS et al., 2015), a partir dessa etapa foi possível 
traçar o perfil dos pacientes do estudo. 

 A amostra do estudo dispôs de 354 fichas de notificação, 
dos quais 55,9% (n=198) se tratavam de pacientes do sexo 
feminino e 44,1% (n=156) do sexo masculino, reiterando o 
que Garay-Moran et al. (2017) e Mendez et al. (2017) 
evidenciaram nas pesquisas realizadas no México: a 
predominância do adoecimento feminino pelo vírus 
Chikungunya, que, segundo Monteiro et al. (2009), é 
hipoteticamente justificada pelo maior tempo de exposição 
domiciliar da mulher ao Aedes aegypti. 

 A respeito da faixa etária, a categoria com maior número 
de pessoas infectadas com o vírus da Chikungunya foram a 
dos adultos (64,1%), seguido dos idosos (13%). A média 
obtida foi de 36,05 ± 18,48 com mediana de 35, 
apresentando uma variação de 2 a 86 anos. Ribeiro et al. 
(2018) apontam que de 2014 a 2017, no estado da Bahia, a 
faixa etária que foi mais acometida pela Febre de 
Chikungunya foi a de 35 a 49 anos, seguido ainda de outra 
faixa etária que se enquadra nos adultos, considerados a fase 
em que há o maior número de indivíduos geradores de renda, 
o que influencia diretamente na qualidade de vida das 
famílias. O elevado percentual de idosos nesta pesquisa, 
repercute o que é colocado por Marques et al. (2017), 
quando retratam que apesar de não serem a maioria de casos 
de Febre de Chikungunya, essa fase está relacionada 
principalmente à comorbidades e mortalidade.  

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos pacientes 

diagnosticados laboratorialmente através da modalidade RT-PCR 

com Febre de Chikungunya atendidos na Policlínica Cosme e Silva 

durante o ano de 2017. 
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 Observou-se que a procedência dos pacientes foi, em 
maior número, do bairro Senador Hélio Campos (21,19%), 
sucedida pelos bairros Silvio Leite (8,47%) e Cambará 
(5,08%) (Tabela 1), sendo a proximidade à Policlínica fator 
determinante da maior frequência de pacientes residentes 
nestes bairros da zona oeste de Boa Vista – RR. Entretanto, o 
tal adoecimento é justificado pelo alto índice de infestação 
de Aedes aegypti nestes bairros. O Índice de Infestação 
Predial alcançou valores acima de 3,9%, cujos valores de 
referência segundo Ministério da Saúde são <1% (baixo 
risco), 1 a 3,9% (médio risco) e acima de 3,9% (alto risco), 
determinados pelo Levantamento Rápido de Índices para o 
Aedes aegypti (LIRAa) 2017.3, realizado pelo munícipio de 
Boa Vista  - RR no mês de julho de 2017 (BOA VISTA, 
2017). A menor incidência de casos foi proveniente dos 
bairros Jardim Olímpico e Santa Tereza (3,11%), entre 
outros bairros com quantitativos menores.  

 Recortando por fase clínica, levando em consideração a 
data da primeiro sintoma e dia da notificação, constatou-se 
predominância de indivíduos com sinais e sintomas, e 
quantidade de dias de infecção indicativos de fase aguda 
(97,46%), e apenas um indivíduo com característica de fase 
subaguda (0,28%). Os principais sinais e sintomas 
encontrados foram febre (97,18%), mialgia (95,48%), 
artralgia (94,63%), cefaleia (93,50%), lombalgia (81,92%), 
náuseas (61,30%), dor retro-orbitária (54,80%), exantema 
(46,05%), vômitos (31,07%) e conjuntivite (29,66%) (Tabela 
2). Entretanto vários outros sintomas típicos também foram 
encontrados nesta pesquisa como astenia, faringite, prurido e 
inapetência, porém com uma frequência menor que 10%. De 

acordo com outros autores, febre, artralgia, exantema, 
mialgia, cefaleia, dor retro-orbitária e lombalgia também se 
demonstraram as manifestações mais presentes em suas 
amostras analisadas (RAHIM; ODDIN, 2017; CHOPRA et 
al., 2008; GARAY-MORAN et al., 2017).  

Tabela 2 – Caracterização clínica dos pacientes diagnosticados 

laboratorialmente através da modalidade RT-PCR com Febre de 

Chikungunya atendidos na Policlínica Cosme e Silva durante o ano 

de 2017. 

 

3.2. ETAPA 2 - DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

 Os problemas de enfermagem identificados estão 
intrínsecos aos sinais e sintomas dos pacientes selecionados, 
e às condições ambientais dos domicílios onde residem, o 
que levam a afetar suas necessidades psicobiológicas e 
psicossociais. De acordo com Porto, Nóbrega e Santos 
(2005), as necessidades psicobiológicas dizem respeito a 

provocações no organismo humano dependentes de 
impulsos, energias inconscientes ou forças, que agem de 
forma aleatória (espontânea) e estão dentro do nível 
psicobiológico. Marques, Moreira e Nóbrega (2008) relatam 
que as necessidades psicossociais são provocações no nível 
psicossocial em que se torna necessário a comunicação, a 
convivência, o aprendizado, o se compreender e o 
compreendimento de outrem.  

 Apoiado nestas necessidades, foi possível o julgamento 
de Diagnósticos de enfermagem (3 de risco, 2 reais e 1 de 
promoção de saúde) e elaboração dos cuidados de 
enfermagem com base no NIC (2016). 

3.2.1. Necessidades psicobiológicas 

Necessidade de hidratação e reposição eletrolítica 

a) Diagnósticos de enfermagem: Risco de desequilíbrio 
eletrolítico e Risco de volume de líquidos deficiente 

 De acordo com NANDA-International, Risco de 
desequilíbrio eletrolítico é a vulnerabilidade a alterações de 
níveis circulantes do aporte de eletrólitos que podem 
influenciar na saúde e, o Risco de volume de líquidos 
deficiente, também definido pelo mesmo autor, consiste na 
“Suscetibilidade à diminuição do volume de líquido 
intravascular intersticial e/ou intracelular que pode 
comprometer a saúde”. Estes dois diagnósticos estão 
categorizados dentro do Domínio 2 - Nutrição (Classe 5 - 
Hidratação), da Taxonomia II da NANDA-International. 
Este domínio envolve as ações de ingestão, processamento e 
utilização do conteúdo nutritivo a fim de manter energia vital 
e integridades de órgãos e tecidos, conforme as necessidades 
de hidratação e reposição eletrolítica exigem (HERDMAN; 
KAMITSURU, 2017).  

 Atkinson e Murray (2009) colocam que a necessidade de 
água no organismo é proporcional à quantidade de peso 
corporal, ou seja, os adultos, grupo etário mais acometido 
pelo vírus da Chikungunya no presente estudo, são, segundo 
Melo, Batista Filho e Rissin (2015), os que estão mais 
relacionados ao ganho de massa corpórea, exigindo assim 
um cuidado maior com os aspectos hidroeletrolíticos desses 
pacientes. 

Necessidade de integridade cutaneomucosa  

a) Diagnóstico de enfermagem: Risco de integridade da 
pele prejudicada  

 Trata-se da condição vulnerável a mudanças no tecido 
epitelial e/ou na derme que prejudica a saúde do indivíduo 
(HERDMAN; KAMITSURU, 2017). Este DE está intrínseco 
ao Domínio 11 – Segurança e Proteção (Classe 2 – Lesão 
física) da Taxonomia II do NANDA-I, o qual está 
relacionado ao estado, conforme Herdman e Kamitsuru 
(2017), “livre de perigo, lesão física ou dano ao sistema 
imunológico”. A manutenção da pele é essencial para a 
prevenção dos ataques de organismos patogênicos, pois este 
tecido funciona, além da percepção sensorial, como a 
primeira barreira física e também, imunológica, da qual é 
sintetizada a vitamina D, para prover, entre outras atividades, 
substâncias que participam da defesa imune do corpo 
(SMELTZER et al., 2009; MARQUES et al., 2017). A febre, 
presente em 97,1% dos indivíduos da amostra, é capaz de 
acelerar o catabolismo e a eliminação hídrica e eletrolítica, e 
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ainda, de desativar as funções proteicas da pele, tornando-a 
desidratada e delicada, aumentando o risco de lesão por 
estressores (BRITO et al., 2017). O exantema, notado em 
46,05% dos indivíduos analisados deste estudo, que 
geralmente podem ser de características maculopapulares e 
pruriginosas (BRASIL, 2017b), também está relacionado a 
alterações na integridade da pele, conferindo mudanças na 
coloração e na superfície (ANDRADE; COSTA, 2012). 

Necessidade de percepção dolorosa 

a) Diagnóstico de enfermagem: Dor aguda 

 Inserido no Domínio 12 – Conforto (Classe 1 – Conforto 
físico), Dor aguda diz respeito à “experiência sensorial e 
emocional desagradável associada a lesão tissular real ou 
potencial, ou descrita em termos de tal lesão, com início 
súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, com término 
antecipado ou previsível e com duração menor que 3 meses”, 
conforme Herdman e Kamitsuru (2017) redigem, citando a 
International Association for the Study of Pain. No presente 
estudo, manifestações dolorosas como mialgia, artralgia, 
cefaleia, lombalgia e dor retro-orbitária estiveram presentes 
em mais de 50% dos indivíduos, evidenciando o que Castro, 
Lima e Nascimento (2016) e Chow et al. (2011) colocam a 
respeito da frequência desses sinais e sintomas álgicos na 
fase aguda, explicando que são decorrentes do processo 
virêmico e inflamatório ocasionados pelo vírus da 
Chikungunya. A permanência dos sintomas de dor por mais 
de 3 meses caracteriza a fase crônica da doença que, apesar 
de não ser encontrada neste estudo, outras análises 
demonstram uma incidência de mais de 40% de indivíduos 
cronificados (CASTRO; LIMA; NASCIMENTO, 2016; 
ZINGMAN; PAULINO; PAYANO, 2017). Se porventura a 
amostra analisada permaneceu com os sintomas ou parte 
deles mesmo após 3 meses, “Dor crônica” poderia ser 
relacionado (HERDMAN; KAMITSURU, 2017).  

3.2.1. Necessidades psicossociais 

Necessidades de aprendizagem 

a) Diagnóstico de enfermagem: Saúde deficiente da 
comunidade 

 De acordo com Herdman e Kamitsuru (2017), está 
relacionada a “presença de um ou mais problemas de saúde 
ou fatores que impedem o bem-estar ou aumentam o risco de 
problemas de saúde vivenciados por um grupo”. O Domínio 
1 – Promoção de Saúde (Classe 2 – Controle da saúde) no 
qual este diagnóstico se inclui,  conceitua-se, conforme 
NANDA-I, como a “percepção de bem-estar ou de 
normalidade de função e as estratégias utilizadas para manter 
o controle e melhorar esse bem-estar ou normalidade de 
função”, o que não foge do que Smeltzer et al. (2009) 
retratam sobre as necessidades de aprendizagem: o indivíduo 
pode utilizar-se do aprendizado através da educação em 
saúde para manter e promover a própria saúde e 
consequentemente da comunidade onde está inserido.  

3.3. ETAPA 3 - PLANO ASSISTENCIAL 

3.3.1. Cuidados de enfermagem frente às necessidades 
psicobiológicas  

 Controle hídrico e eletrolítico: As intervenções conforme 
o NIC para cuidados domiciliares foram: Orientar paciente 

e/ou família a: realizar hidratação ou administração 
eletrolítica suplementar, conforme indicado; minimizar a 
ingestão de alimentos e bebidas com efeitos diuréticos ou 
laxativos (p. ex., chá, café, ameixas, suplementos de ervas); e 
observar as membranas bucais, esclera e a pele quanto a 
indicações de alteração de equilíbrio hídrico ou eletrolítico 
(p. ex., ressecamento, cianose e icterícia) (BULECHEK et 
al., 2016). A prevenção de descompensação hidroeletrolítica 
é meta primordial dentro dos riscos que estes pacientes 
possuem. Quando as ações de controle dos níveis de água e 
eletrólitos ainda não necessários à nível hospitalar, o 
enfermeiro deverá avaliar o conhecimento e capacidade do 
paciente e do familiar em realizar as medidas apropriadas de 
controle hidroeletrolítico em casa (POTTER; PERRY, 
2013).   

 Controle de vômitos: Segundo Lewis et al. (2013), para o 
controle do vômito e também de náuseas em ambiente 
domiciliar, o cuidador familiar e paciente devem receber 
instruções do enfermeiro sobre o gerenciamento da sensação 
inconveniente da náusea, medidas de prevenção dos 
sintomas eméticos, e estratégias nutricionais. Bulechek et al. 
(2016) lista, entre outros cuidados julgados hospitalares, 
intervenções de nível domiciliar como: Orientar paciente 
e/ou família a: administrar medicamentos antieméticos orais, 
conforme indicado; aumentar gradualmente a ingestão de 
líquidos se nenhum vômito ocorrer em um período de 30 
minutos; incentivar o repouso; utilizar técnicas não 
farmacológicas para tratamento dos vômitos (p. ex., 
relaxamento, musicoterapia, distração). 

 Tratamento da febre: As intervenções sugeridas do NIC 
foram: Orientar paciente e/ou família a: verificar a 
temperatura e outros sinais vitais; registrar alterações na 
coloração da pele; automedicar-se corretamente (p. ex., 
antipiréticos e anticalafrios); proteger com um cobertor ou 
com coberta leve, dependendo da fase da febre; realizar 
banho com água em temperatura ambiente com cuidado; 
permanecer em local arejado; e umidificar os lábios 
ressecados e da mucosa oral (BULECHEK et al., 2016). 
Segundo Potter e Perry (2013), o objetivo dos cuidados com 
a febre deverão ser aceleramento da perda de calor, a 
diminuição da produção de energia e execução de eventos 
que antecipem o desenvolvimento de complicações, devendo 
os cuidados serem individualizados com o objetivo de 
manter a temperatura ideal e eliminar os riscos de 
desidratação e lesões de pele. O enfermeiro deverá ensinar os 
familiares e paciente a maneira de agir frente aumentos 
excessivo de temperatura (POTTER; PERRY, 2013). 

 Supervisão da pele: A necessidade de repouso do 
paciente com Febre de Chikungunya muitas vezes está 
associado à permanência em decúbito dorsal (BRASIL, 
2017b). A depender do período em que se encontra a 
regulação térmica, o aparecimento de umidade decorrente da 
eliminação de calor torna-se um dos fatores de risco de lesão 
cutânea, assim como as pressões por cisalhamento e fricção 
oportunizados por lençóis e outros objetos, exigindo que se 
forneça um cuidado para reduzir o acúmulo de líquidos 
exteriorizados pela pele e também da manutenção do local de 
repouso do indivíduo em busca de agentes lesivos  
(POTTER; PERRY, 2013). O NIC evidencia dois cuidados 
que podem ser realizados em domicilio e envolvem o 
paciente e a família: Orientar paciente e/ou família a: 
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monitorar a pele quanto ao excesso de ressecamento e 
umidade; e eliminar fonte de pressão e atrito (BULECHEK 
et al., 2016). 

 Administração de medicamentos via oral: Miasso e 
Cassiani (2005) colocam que é de suma importância que o 
enfermeiro determine a capacidade e competência do 
paciente e família para a automedicação e eduque ambos 
para efetivação da terapia. Os mesmos autores relatam que, 
para tanto, o profissional de enfermagem necessita 
compreender farmacocinética, farmacodinâmica e reações 
adversas para influir de modo satisfatório na orientação do 
paciente e familiar para a administração adequada de 
medicamentos prescritos. O NIC, elaborado por Bulechek et 
al. (2016), relaciona os seguintes cuidados frente a  esta 
análise: Observar histórico clínico de alergia a 
medicamentos; determinar o conhecimento da medicação e 
compreensão do modo de administração pelo paciente; 
quaisquer contraindicações para o paciente que recebe 
medicação oral; verificar possíveis interações 
medicamentosas e contraindicações; orientar a família a 
misturar medicamentos de gosto ruim com alimentos ou 
líquidos, conforme adequado; informar o paciente sobre 
ações esperadas e possíveis efeitos adversos dos 
medicamentos; e monitorar efeitos terapêuticos, efeitos 
adversos, toxicidade de fármaco e interações 
medicamentosas no paciente (BULECHEK et al., 2016). 

 Controle da dor:  Potter e Perry (2013) e Smeltzer (2009) 
relatam que quando se trata de dor, os cuidados deverão visar 
a função ideal do paciente, necessitando, o enfermeiro, 
compreender a fisiopatologia, possíveis consequências e o 
modo como a dor afeta o paciente, para então aliar o 
pensamento crítico à medidas de controle. O alívio da dor 
deverá ser realizado em conjunto com o paciente e família, 
pois estes deverão auxiliar na detecção da intervenção mais 
conveniente (POTTER; PERRY, 2013). O NIC propõe 
algumas intervenções que podem ser realizadas em 
domicílio, como: Orientar paciente e/ou família sobre: a 
detecção de pistas não verbais de desconforto, especialmente 
naqueles incapazes de se comunicar efetivamente; a 
exploração dos fatores que melhoram/pioram a dor do 
paciente; os métodos farmacológicos de alívio da dor; e 
sobre a promoção do repouso/sono adequado para facilitar o 
alivio da dor; considerar influências culturais sobre a 
resposta da dor; determinar impacto da experiência da dor 
sobre a qualidade de vida do paciente; selecionar e 
implementar uma variedade de medidas (p. ex., 
farmacológicas, não farmacológicas, interpessoais) para 
facilitar o alívio da dor; e monitorizar satisfação do paciente 
com o tratamento da dor em intervalos específicos 
(BULECHEK et al., 2016).  

3.3.2. Cuidados de Enfermagem frente às Necessidades 
Psicossociais 

 Monitorar populações de risco quanto à adesão ao 
esquema de prevenção e tratamento; incidência de exposição 
ao Aedes aegypti durante surto conhecido; medidas 
sanitárias; e fatores ambientais que influenciam a 
transmissão do vírus Chikungunya; fornecer informações 
sobre o controle adequado de vetores e hospedeiros 
reservatórios; promover acesso à educação em saúde 
adequada, relacionada à prevenção e ao tratamento de Febre 

de Chikungunya e prevenção de recorrência, e melhorar  
sistemas de vigilância de Febre de Chikungunya. 

 Oliveira et al. (2016) destaca, em seu estudo realizado 
com enfermeiros da atenção básica do Rio Grande do Norte, 
a utilização de ferramentas como a educação em saúde e 
campanhas higienistas na tentativa de controle de doenças 
vetoriais. Tais ações da Estratégia de Saúde da Família 
priorizam, conforme é proposto como cuidado pelo NIC, o 
monitoramento da população abrangente em relação à 
exposição ao Aedes aegypti, através das campanhas 
higienistas, traduzidas pela visitas domiciliares com foco na 
eliminação correta dos criadouros, a panfletagem em ruas e 
palestras realizadas nas escolas que ajudam a fornecer 
informações sobre o correto controle vetorial (BULECHEK 
et al., 2016; OLIVEIRA et. al., 2016).  

4. CONCLUSÃO 

 Nota-se que, no ano de 2017, a Febre de Chikungunya, 
grave problema de saúde em nível mundial, foi motivo de 
procura do sistema de saúde por moradores da zona oeste de 
Boa Vista – RR. O alto índice de infestação de Aedes aegypti de 
alguns bairros incluídos nesta região, propiciou, em maioria a 
mulheres e adultos, o adoecimento e consequentes 
manifestações clínicas da doença.  

 Frente às características de vulnerabilidade social e ao 
quadro clínico apresentados, os Diagnósticos de Enfermagem 
foram julgados com base nas Necessidades Psicobiológicas e 
Psicossociais do pacientes participantes deste estudo, o que se 
evidenciou problemas de enfermagem relacionados ao aporte 
hidroeletrolítico, integridade da pele, termorregulação, dor e 
aprendizagem, sendo possível elaborar um plano assistencial 
pensado em como o enfermeiro pode controlar estes fatores que 
estão relacionados aos Diagnósticos de Enfermagem 
determinados. 

 Este elaborado enfatiza a importância de se prestar um 
cuidado sistematizado e embasado nas teorias de enfermagem, 
pois, além de facilitar e organizar o trabalho do enfermeiro, 
aumenta a eficácia do tratamento prestado pela equipe de 
enfermagem. Os cuidados com foco no ambiente domiciliar 
buscam oferecer uma assistência integral, pois visa a 
continuidade do atendimento às necessidades do indivíduo pós-
hospitalar.  

 A limitação principal deste estudo está relacionada ao 
cumprimento parcial do Processo de enfermagem aplicado aos 
sujeitos deste estudo, pois sabe-se que é indispensável o 
desenvolvimento integral de todas as etapas, no que diz respeito 
ao exame físico e entrevista para elaboração concisa do 
histórico de enfermagem, que leva a obtenção de mais 
informações para o julgamento clínico dos diagnósticos de 
enfermagem, propiciando a construção de um plano assistencial 
mais completo, contando com o desenvolvimento essencial das 
etapas de evolução e prognóstico de enfermagem. Todavia, para 
o estudo foram utilizados dados secundários e visou apenas 
evidenciar, de modo geral, quais seriam os diagnósticos de 
enfermagem e o plano assistencial que poderiam ser prestados a 
estes pacientes com Febre de Chikungunya, propiciando, 
contudo, um estímulo ao desenvolvimento de mais pesquisas 
relacionadas ao assunto.  
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 Portanto, a elaboração de estudos que visem esclarecer e 
embasar ainda mais os diagnósticos de enfermagem e cuidados 
prestados ao indivíduo infectado com o vírus, serão bem-vindos 
para tornar ainda mais científica, sistematizada e integral a 
assistência de enfermagem. 

REFERÊNCIAS  

[1] AGARWAL, A. et al. Mosquito saliva induced cutaneous events 
augment chikungunya virus replication and disease progression. Infect 

Genet Evol, vol. 40., 2016, p. 126-135. 

[2] ANDRADE, L. L; COSTA, M. M. L. Construção de instrumentos 

para a documentação do processo de enfermagem em uma clínica de 

doenças infectocontagiosas. Dissertação (mestrado em enfermagem)- 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa- PB, 2012, 152 p. 

[3] ATKINSON, L. D.; MURRAY, M. E. Fundamento de Enfermagem: 

introdução ao Processo de Enfermagem. Rio de Janeiro, RJ, Guanabara 

Koogan, 2009, 638 p. 

[4]  BARROS, A. L. B. L. et al. Processo de enfermagem: guia para a 

prática. Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. São Paulo, 2015, 
113 p. 

[5]  BRAGA, I. A.; VALLE, D.. Aedes aegypti: inseticidas, mecanismos de 
ação e resistência. Epidemiologia e Serviços de Saúde. Brasília – DF, vol. 

16, n. 4, 2007, p. 227 – 291. 

[6]  BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Boletim Epidemiológico - Monitoramento dos casos de dengue, febre de 

chikunguya e febre pelo vírus Zika até a Semana Epidemiológica 4. vol. 
48 , n. 5, 2017b. 

[7] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Secretaria de Atenção Básica. Chikungunya: Manejo Clínico. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2017a. 

[8]  BULECHEK, G. M. et al. Classificação das intervenções em 

enfermagem (NIC). 6. ed. – Rio de Janeiro : Elsevier, 2016, 640 p. 

[9]  CABRAL-CASTRO, M. J. et al. Molecular and serological techniques 

to detect co-circulation of DENV ZIKV and CHIKV in suspected dengue-

like syndrome patients. J Clin Virol. vol. 82, 2016, p. 108-111.  

[10]  CARDONA-CORREA S. E.; CASTAÑO-JARAMILLO, L. M.; 

QUEVEDO-VÉLEZ, A. Vertical transmission of chikungunya virus 
infection. Case report. Rev. chil. pediatr. vol. 88, n. 2, Santiago, 2017. 

[11]  CIANDARULLO, T. W. Teoria das necessidades humanas básicas – 
um marco indelével na enfermagem brasileira. Rev. Esc. Enf. USP, São 

Paulo, 21 (nº especial): 1987, p.100-107. 

[12]  CHOPRA, Arvind. et al. Chikungunya virus aches and pains: an 

emerging Challenge. Concise communications. Center for Rheumatic 

Diseases Pune, India, 2008, p 2921-2922. 

[13]  BOA VISTA (Roraima). Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista. 

Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação de Vigilância e Controle 
de Doenças Transmitidas por Vetores. 3º Levantamento Rápido de 

Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) em Boa Vista em 2017. Boa Vista 

– RR, 2017, sem paginação.  

[14]  BRITO, J. L O. P. et al. Diagnósticos, Intervenções e Resultados 

Esperados de Enfermagem para Pacientes com HIV/Aids: Revisão 

Integrativa. Revista Brasileira de Ciências da Saúde. v. 21, n. 2, 2017, p. 

65-172. 

[15]  CASTRO, A. P. C. R.; LIMA, R. A.; NASCIMENTO, J. S. 

Chikungunya: a visão do clínico de dor. Rev. dor, São Paulo ,  v. 17, n. 4,  

Dec.  2016, p. 299-302. 
 

[16]  COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução Nº 358 do 

Conselho Federal de Enfermagem. Brasília – DF, 2009. 

[17]  CHOW, A. et al. Persistent arthralgia induced by Chikungunya virus 

infection is associated with interleukin-6 and granulocyte macrophage 
colony-stimulating factor. J Infect Dis, 2011, p. 149-57. 

[18]  CUBAS, M. R.; SILVA, S. H.; ROSSO, M. Classificação 
Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPESC): uma revisão de 

literatura. Rev eletrônica enferm [Internet]. Vol. 12, n. 1, 2010, p. 186-94. 

[19]  CUNHA, R. V.; TRINTA, K. S. Chikungunya virus: clinical aspects 

and treatment - A Review. Mem. Inst. Oswaldo Cruz,  Rio de Janeiro, v. 

112, n. 8, 2017, p. 523-531. 

[20]  DIALLO, M. et al. Vectors of Chikungunya virus in Senegal: current 

data and transmission cycles. Am J Trop Med Hyg vol. 60, 1999, p. 281–
286.  

[21]  FRITEL, X. et al. Chikungunya virus infection during pregnancy, 
Reunion, France, 2006. Emerg Infect Dis. Vol.16, n. 3, 2010, p. 418-25. 

[22]  GARAY-MORAN et al. As características clínicas e epidemiológicas 
da febre chikungunya no México, Rev Panam Salud Publica 41, 2017, sem 

paginação. 

[23]  HERDMAN, T. H. KAMITSURU, S (Ed.) Diagnósticos de 

enfermagem da NANDA: definições e classificação 2018-2020. Porto 

Alegre, Artmed, vol. 11, 2017, 1187 p. 

[24]  HONÓRIO, N. A. et al. The spatial distribution of Aedes aegypti and 

Aedes albopictus in a transition zone, Rio de Janeiro, Brazil. Cad Saúde 

Pública. Vol. 25, 2009, p. 1203-14. 

 

[25]  HORTA, W. A. Contribuição para uma teoria em enfermagem. Rev 

Bras Enf. n. 23, v.3-6, 1970, p.117-25. 

[26]  _________. Processo de Enfermagem. São Paulo (SP): EPU; 1979, 
99 p. 

[27] HORTA, W. A.; CASTELLANOS, B. E. P. Processo de enfermagem. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

[28]  JOSE J.; SNYDER J.E.; KUHN, R. J. A structural and functional 

perspective of alphavirus replication and assembly. Future Microbiol.  vol. 

4, 2009, p. 837– 856. 

[29]  JUPP P.G.; MCINTOSH B. M. Aedes furcifer and other mosquitoes as 
vectors of chikungunya virus at Mica, northeastern Transvaal, South Africa. 

J Am Mosq Control Assoc, vol 6,1990, p. 415–420. 

[30]  LEWIS, Sharon L. et al. Tratado de Enfermagem médico-cirúrgica: 

avaliação dos problemas clínicos. Rio de Janeiro – RJ: Elsevier, 2013, 
1802 p. 

 

[31]  LUM, F. M.; NG, L. F. Cellular and molecular mechanisms of 
chikungunya pathogenesis. Antiviral Res, vol. 120, 2015, p. 165-174. 

 

[32]  MARQUES, C. D. L. et al. Recomendações da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia para diagnóstico e tratamento da febre chikungunya. Parte 1 - 

63 



 58 

Diagnóstico e situações especiais. Rev. Bras. Reumatol. São Paulo, v. 57, 

supl. 2, 2017, p. s421-s437. 

 

[33]  MARQUES, D. K. A.; MOREIRA, G. A. C.; NÓBREGA, M. M. L. 

Análise da teoria das necessidades humanas básicas de horta. Rev enferm 

UFPE online, v. 2, n. 4, 2008, p.481-88. 
 

[34] MENDEZ, N. et al. Perfil clínico-epidemiológico da infecção por 

chikungunya em casos hospitalares atendidos em 2015 em Mérida, México. 
Rev Panam Salud Publica, 2017, p 1-5. 

 

[35] MIASSO, A. I.; CASSIANI, S. H. D. B. Administração de 
medicamentos: orientação final de enfermagem para a alta hospitalar. Rev 

Esc Enferm USP, 39(2), 2005, p. 136-44. 

 
[36] MOHANA, J. O mundo e eu. Rio de Janeiro: AGIR; 1963. 

  

[37] MONTEIRO, E. S. C. et al. Aspectos epidemiológicos e vetoriais da 
dengue na cidade de Teresina, Piauí - Brasil, 2002 a 2006. Epidemiol. Serv. 

Saúde, Brasília, v. 18, n. 4, dez.  2009, p. 365-374. 

 

[38] NEVES, Rinaldo de Souza. Sistematização da Assistência de 

Enfermagem em unidade de reabilitação segundo o modelo conceitual de 

Horta. Revista Brasileira de Enfermagem, vol. 59, núm. 4, agosto, 2006, 
p. 556-559. 

 

[39] OLIVEIRA, F. L. B. et al. Estudo comparativo da atuação do 
enfermeiro no controle de dengue e febre Chikungunya. Saúde Soc. São 

Paulo, v.25, n.4, p.1031-1038, 2016. 

 
[40] PORTO, M. L. L.; NÓBREGA, M. M. L.; SANTOS, S. S. C. 

Necessidades psicobiológicas e suas manifestações em idosos: revisão da 

literatura. Rev. RENE. Fortaleza, v. 6, n. 1, 2005, p 125-134. 
[41] POTTER, Patrícia A.; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de 

Enfermagem. Rio de Janeiro – RJ: Elsevier, 2013, 1568 p. 

 
[42] RAHIM, M. A.; UDDIN, K. N. Chikungunya: an emerging viral 

infection with varied clinical presentations in Bangladesh: Reports of seven 

cases BMC Res Notas, 10: 410, 2017. 

 

[43] RAMFUL, D. et al. Mother-to-child transmission of Chikungunya virus 

infection. Pediatr Infect Dis J. vol. 26, n. 9, 2007, p. 811-5. 
 

[44] RIBEIRO, I. G. et al. Perfil epidemiológico da Chikungunya no 

estado da Bahia, Brasil, no anos de 2014 a 2017. Convención 
Internacional de Salud, Cuba, Salud, 2018, sem paginação. 

 

[45] RIO DE JANEIRO (Rio de Janeiro). Subsecretaria de Atenção 

Hospitalar, Urgência e Emergência. Protocolo de Chikungunya: 

Assistência e Vigilância. Rio de Janeiro, 2016. 

 

[46] ROUGERON, V. et al. Chikungunya, a paradigm of neglected tropical 
disease that emerged to be a new health global risk. J Clin Virol., vol. 64, 

2015, p. 44-52.  
 
[47] SILVA, Vanderlei C. et al . Diversidade de criadouros e tipos de 

imóveis freqüentados por Aedes albopictus e Aedes aegypti. Rev. Saúde 

Pública, São Paulo ,  v. 40, n. 6, 2006, p. 1106-1111. 
 

[48] SIMON, F. et al. French guidelines for the management of 

chikungunya (acute and persistent presentations). Med Mal Infect., vol. 45, 
2015, p. 243-263. 

 

[49] SMELTZER, S. C. et al. Brunner & Suddarth: Tratado de 

Enfermagem Médico-Cirúrgica. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2009.  

 

[50] STAPLES, J. E.; BREIMAN, R. F.; POWERS, A. M. Chikungunya 

fever: an epidemiological review of a re-emerging infectious disease. Clin 

Infect Dis. Vol. 49, n. 6, 2009, p. 942–8. 
 

[51] STRAUSS, J.H.  STRAUSS, E.G.  Evolution of RNA viroses. Annu 

Rev Microbiol, vol. 42, 1988, p. 657-683. 
 

[52] TAYLOR, Adam et al. Mutation of the N-Terminal Region of 

Chikungunya Virus Capsid Protein: Implications for Vaccine Design. 

American Society of Microbiology, Vol. 8, Issue 1, 2017. 

 

[53] WAHEED, Y. et al. Prediction of promiscuous T cell epitopes in RNA 
dependent RNA polymerase of Chikungunya vírus. Asian Pacific Journal 

of Tropical Medicine. Vol 10, n.8, 2017, p.760–764. 

 
[54] WHO. World Health Organization. Chikungunya – fact sheet. 

Geneva, 2015.  

 

[55] WHO. World Health Organization. Chikungunya – fact sheet. 

Geneva, update april, 2017. 

 
[56] ZINGMAN, M. A.; PAULINO, A. T.; PAYANO, M. P. As 

manifestações clínicas da chikungunya entre professores universitários e os 

funcionários em Santo Domingo, na República Dominicana. Rev Panam 

Salud Publica, 2017, p. 1-9. 

 
 

 

64 



 

 

Mens Agitat, vol. 14 (2019)65-66 .  ISSN 1809-4791                                         

                                                                                                                                                                                                                                                    
65 

 

 

A "chemical joke": the observable universe as an expanding ideal gas  
 

Robson Fernandes de Farias
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Cx. Postal 1664, 59078-970, Natal-RN. robdefarias@yahoo.com.br  

 

 

Abstract In the present work, are explored the consequences of to treat the observable universe as an expanding ideal gas. It is 
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INTRODUCTION 

 

  In the present work, are explored the consequences 
of to treat the observable universe as an expanding ideal gas. 
As working hypothesis, each galaxy will be considered as “a 
particle” with no attractive or repulsive interactions with 
each other. Furthermore, it is proposed, as an working 
hypothesis, that the formation of our universe can be seen as 
an effusion process.    

 

THE OBSERVABLE UNIVERSE AS AN IDEAL GAS 
 

Nowadays, the number of galaxies in the observable 

universe is estimated as 175 x 10
9
, that is (175 x 10

9
)/(6.02 x 

10
23

) = 2.91 x 10
-13

 mols of galaxies. 

From the ideal gas equation, PV = nRT (P in atm; V 

in litters; n = number of mols; R is the ideal gas constant = 

0.0821 L.atm/mol.K; T in K) can be calculated the pressure 

value as: P= nRT/V = [(2.91 x 10
-13

) x 0.0821 x 2.726]/9.2 x 

10
81

 = 7.09 x 10
-96 

atm. 

For the calculation, where employed the T value of 

2.726 K as the universe temperature [1], and the volume of 

the observable universe was calculated applying the Hubble 

radius [1] in the sphere volume equation. The very small 

calculated pressure it is not the interstellar pressure (~1.32 x 

10
-13

 atm) but the pressure that the “particles” (galaxies) 

exert on the “walls” of the universe. So, can be concluded 

that the expansion of the universe occurs without any 

contrary resistance.   

In order to test the above calculated values, and 

taking into account that d (density) = m/V, the ideal gas 

equation can be expressed as P(m/d) = nRT, and so, the mass 

of the universe can be calculated as: m= nRTd/P, where the 

P value will be the previously calculated. The density of the 

universe is estimated as 2.05 x 10
-26 

kg/m
3
 or 2.05 x 10

-29
 

kg/L. So, m= (2.91 x 10
-13

 x 0.0821 x 2.726 x 2.05 x 10
-

29
)/7.09 x 10

-96
 = 1.88 x 10

53 
kg, in really very good 

agreement with the accepted value of 1.89 x 10
53 

kg.  

The obtained result is particularly exciting, taking 

into account that the pressure value employed was the 

calculated one, assuming that n = the number of mol of 

galaxies. Furthermore, the volume of the universe was 

estimated by using Hubble radius and, of course, the 

universe was assumed as behaving as an expanding ideal 

gas.       
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Before the big bang, the volume of the universe, V 

 0 and so, P  ∞ which is a sound conclusion, and is in 

agreement with the progressive expansion of the universe 

(the inflationary model). So, it proposed, as an working 

hypothesis, that the driving force underneath the universe 

expansion is the pressure.  

 On the other hand, if we use the Planck´s 

temperature [1], that is, the temperature of the universe in the 

first moment after the big bang (1.41 x 10
32

 K), and take a 

volume, for example, of 1L, it is calculated a pressure of: P= 

nRT/V = [(2.91 x 10
-13

) x 0.0821 x 1.41 x 10
32

]/1 = 3.40 x 

10
18

 atm 

 A very high one, and well above the pressures 

nowadays estimated for some stellar bodies.     
 

 

AN EFFUSION PROCESS 
 

 

As a working hypothesis, it is considered here that 

the expansion of the primordial universe (after the formation 

of the lighter chemical elements) can be seen as an effusion 

processes, that is, the matter that compose our universe was 

forced from a region of very high pressure (the big bang 

epicentre) to regions of lower pressure, with the consequent 

expansion of the universe. 

By using the Graham´s effusion law: rate H/rate He 

= [mHe/mH]
1/2

 = [4/1]
1/2

 = 2. That is, the rate of effusion of 

hydrogen is twice the rate for helium. This value is in 

agreement with the fact that hydrogen and helium (the lighter 

elements) are the most abundant (H = 75%  and He = 23%), 

in the universe. The ratio mH/mHe= ¼= 0.25, is close to the 

ratio of the abundances: 23/75 = 0.31. That is, the 

abundances are, for the lighter elements, inversely 

proportional to their masses.   

The fact that the expansion of the universe it is 

associated with a decrease in its temperature (like a gas 

under expansion), it is also a characteristic that make the 

effusion hypothesis acceptable. 
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Abstract In the present work, data from the Brazilian Ministry of Health are used to carry out a quantitative and socioeconomic analysis of 

the evolution of the number of organ transplants in the period 2001-2018. Using general means by State gives the empirical equation: De = 

0.292 Dp - 1.693, where De is the number of actual donors and Dp is the number of potential donors. That is, roughly speaking, for every 100 

potential donors there are 27.5 effective donors. Thus, a 100% increase in the number of potential donors translates, in practice, into an almost 

30% increase in the number of actual donations. Correlations with economic and educational data of populations from different States are also 

made. 
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INTRODUÇÃO 

 

Conforme sabemos, o transplante de órgãos é 

predominantemente uma atividade sociocultural, sendo a 

intervenção da medicina tornada possível, em tais casos, 

justamente em face do “permissivo” social.  Assim, além dos 

problemas médicos e técnicos envolvidos no transplante de 

órgãos, também existem questões sociais e éticas que surgem 

na estrutura da sociedade à qual pertencem "doador" e 

"destinatário" [1]. 
 
Enquanto, a doação de tecidos (pele, córnea, etc.), 

já pode ser efetuada após a parada cardiorrespiratória, a 

doação de órgãos pós morte só pode realizada após 

constatação da morte encefálica. Por sua vez, a morte 

encefálica pode ser definida como “a perda completa e 

irreversível das funções encefálicas (cerebrais), definida 

pela cessação das funções corticais e de tronco cerebral, 

portanto, é a morte de uma pessoa” [2]. Mesmo em tais 

casos, a autorização de um familiar é requisito 

indispensável.  

Alguns dispostos da lei 9.434/1997 (que 

regulamenta a matéria), nos servirão de orientação acerca 

das principais diretrizes relativamente ao transplante de 

órgãos no Brasil: 

Art. 1º A disposição gratuita de tecidos, órgãos e 

partes do corpo humano, em vida ou post mortem, para fins 

de transplante e tratamento, é permitida na forma desta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, não estão 

compreendidos entre os tecidos a que se refere este artigo o 

sangue, o esperma e o óvulo. 
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Art. 2º A realização de transplante ou enxertos de 

tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só poderá ser 

realizada por estabelecimento de saúde, público ou privado, 

e por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante 

previamente autorizados pelo órgão de gestão nacional do 

Sistema Único de Saúde. 

 

Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou 

partes do corpo humano destinados a transplante ou 

tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte 

encefálica, constatada e registrada por dois médicos não 

participantes das equipes de remoção e transplante, 

mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos 

definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. 

Art. 4
o
 A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de 

pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade 

terapêutica, dependerá da autorização do cônjuge ou 

parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta 

ou colateral, até o segundo grau inclusive, firmada em 

documento subscrito por duas testemunhas presentes à 

verificação da morte.  

Art. 5º A remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes 

do corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita 

desde que permitida expressamente por ambos os pais, ou 

por seus responsáveis legais. 

Art. 6º É vedada a remoção post mortem de tecidos, órgãos 

ou partes do corpo de pessoas não identificadas. 

Art. 13. É obrigatório, para todos os estabelecimentos de 

saúde notificar, às centrais de notificação, captação e 

distribuição de órgãos da unidade federada onde ocorrer, o 

diagnóstico de morte encefálica feito em pacientes por eles 

atendidos. 

Parágrafo único.  Após a notificação prevista 

no caput deste artigo, os estabelecimentos de saúde não 

autorizados a retirar tecidos, órgãos ou partes do corpo 

humano destinados a transplante ou tratamento deverão 

permitir a imediata remoção do paciente ou franquear suas 

instalações e fornecer o apoio operacional necessário às 

equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante, 

hipótese em que serão ressarcidos na forma da lei. 

Fatores como campanhas oficiais
1
, a discussão do 

tema em alguma telenovela ou a morte de alguém famoso, 

e de quem os órgãos tenham sido doados (caso recente do 

apresentador “Gugu” Liberato), podem afetar o “curso 

normal” da opinião popular sobre o tema. Porém, a doação 

de órgãos continua a ser um tema para o qual a população 

brasileira ainda mostra-se reticente.  

Não por acaso, a já referida campanha
1
 teve como 

tema “A Vida Continua. Doe Órgãos. Converse com sua 

familia”.  

                                                 
1
 Como a lançada em 27/09/2019 (dia nacional de doação de 

órgãos) pelo Ministério da Saúde. 

Em matéria publicada em seu site [3] a Associação 

Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) informava que 

”Não é a falta de estrutura, mas a negativa familiar o 

principal motivo para que um órgão não seja doado no 

Brasil. De todas as mortes encefálicas e que, portanto, os 

órgãos poderiam ser transferidos para pacientes que correm 

risco de morte, pouco mais da metade se transforma em 

doação. O número é alto e cresceu de 41%, em 2012, para 

47% em 2013”. 

Em materia recente, a Folha de São Paulo [4], 

compara dados: em 2017 haviam 32 doadores efetivos pmp 

(por milhão de pessoas) nos Estados Unidos, em comparação 

com 16,6 doadores efetivos pmp no Brasil, número que 

deixava o país no 23º lugar no ranking mundial.  

Iniciativas como a do Distrito Federal, com a 

criação de um hot site (http://doeorgaos.saude.df.gov.br/) 

para a doação de órgãos (em 27/09/2019) [5] tendem a 

aumentar o número de doações/transplantes.  

Tendo em vista as dimensões continentais do 

Brasil, tornando o deslocamento, mesmo por via aérea, 

muitas vezes demorado entre diferentes localidades, e 

tendo-se em vista o tempo de isquemia relativamente curto 

para o aproveitamento de órgãos para fins de transplante 

(de apenas quatro horas para o coração e de quatro a seis 

horas para o pulmão, por exemplo), torna-se fundamental a 

máxima proximidade geográfica entre doador e receptor. 

Não seria viável, por exemplo, um paciente no Rio Grande 

do Norte receber um coração retirado de paciente no Rio 

Grande do Sul.  Assim, acompanhar a evolução do quadro 

de doações de órgãos por Regiões e Estados mostra-se 

relevante, bem como propor, inda que a nível de hipótese 

explicativa, fatores associados ao maior ou menor aumento 

do número de doações.  

É a esse tipo de estudo que dedicamos o presente 

artigo.  

 

METODOLOGIA  

 

Os dados empregados na presente pesquisa foram 
coletados no site do Ministério da Saúde, MS [2], sendo, 
portanto, os dados oficiais do Governo brasileiro. Como dito, 
os dados “crus”, estão no site do MS, não valendo a pena 
aqui simplesmente repeti-los.  

Nossos resultados basear-se-ão na manipulação/análise 
estatística desses dados, bem como sua interpretação e 
correlação com indicadores socioeconômicos. 

Tendo em vista que o número de doares potenciais, bem 
como doações efetivas de órgãos (é considerado doador 
efetivo o doador potencial do qual pelo menos um órgão foi 
removido, sendo não consideradas as remoções de tecidos) 
serão, em princípio, mais numerosos em Estados mais 
populosos da federação (em princípio, deve-se esperar um 
número absoluto de doadores/doações maior em São Paulo 

http://doeorgaos.saude.df.gov.br/
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do que em Roraima, por exemplo), empregaremos apenas os 
dados em partes dor milhão (número de doares por milhão de 
habitantes), forma por certo mais apropriada de comparação 
dos dados.   

 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
 

No site do MS [2], os dados referentes à doação de 
órgão estação divididos por Região e, em cada Região, por 
Estado/ano. 
 No presente trabalho, para fins de comparação entre 
as diferentes Regiões e Estados da Federação, obtivemos a 
média aritmética simples de todos os anos (período 2001-
2018), obtendo, assim, uma média geral para o período 
englobado pelo estudo. Os resultados obtidos estão 
resumidos na Tabela 1.  
 
Tabela 1. Número de doadores potencias (ppm) e doadores 
efetivos (ppm) por Estado.  
 

Região Estado/ Potencial 

doador* 

Estado/Doador 

efetivo* 

N AC (32,2)     PA (17,0)       

TO (2,5)      AM (12,0)       

RO (14,2)    AP (**)             

RR (6,5) 

 

AC (3,9)           PA (2,6)              

TO (0,1)          AM (2,1)          

RO (2,2)          AP (**)             

RR (0,3) 

NE AL (10,1)      MA (7,5)         

PI (23,3)       BA (20,0)      

PB (22,0)     RN (31,7) 

CE (42,1)      PE (42,5)        

SE (26,7) 

 

AL (2,0)           MA(1,0)               

PI (3,6)            BA (4,2)           

PB (2,4)           RN (7,6) 

CE (15,5)         PE(11,4)              

SE (2,4) 

CO DF (77,1)     GO (41,6)      

MS (34,8)    MT (21,8) 

 

DF (14,6)         GO (5,6)              

MS (7,0)          MT (2,4) 

S PR (51,0)      RS (42,0)        

SC (51,7) 

PR (17,1)        RS (15,8)             

SC (21,4) 

SE ES (45,1)     MG (24,2)      

RJ (43,2)      SP (55,3) 

ES (9,8)           MG (8,5)             

RJ (10.3)         SP (15,4) 

*Em partes por milhão. Média geral do Período 2001-2018. 
Média aritmética simples calculada a partir dos dados do 
MS; **O Ministério da saúde informa: “A central de 
transplante deste estado ainda não tem produção”. 
 
 
 
 Algumas constatações ressaltam da análise dos 
dados: 
 

a) Em média, os Estados das regiões Sul e Sudeste, 
têm maior número de doadores potenciais e efetivos 
do que as regiões Norte e Nordeste; 

b) Na região Nordeste, as exceções com relação à 
constatação anterior são os Estados do Ceará e de 
Pernambuco; 

c) Na região Centro Oeste, a média geral é “puxada 
para cima” pelo Distrito Federal. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Doadores efetivos (ppm) como função dos potenciais 
doadores (ppm) para todos os Estados do Brasil (médias 
gerais, por Estado). 
 

 Na figura 1 mostra-se a curve obtida plotando-se o 
número de doadores efetivos (ppm) como função do número 
de doadores potenciais (ppm) para todos os estados da 
Federação (utilizando-se as médias gerais por Estado, 
sumarizadas na Tabela 1; o Estado ao Amapá foi excluído).  

 Conforme pode-se constatar, a relação é do tipo linear, 
com coeficiente angular positivo, ou seja, em média, quanto 
maior o número de potenciais doadores, maior também o 
número de efetivas doações de órgãos, tornando claro que 
aumentar o número de potenciais doadores é fundamental.  

 A curva obtida fornece a equação: 

 

                  De = 0,292 Dp  - 1,693                                       (1)  

 

onde De é o número de doadores efetivos e Dp é o número de 
doadores em potencial. Ou seja, “grosso modo”, para cada 
100 doadores potenciais tem-se 27,5 doadores efetivos. 
Assim, um aumento de 100% no número de doadores 
potenciais traduz-se, na prática, num aumento de quase 30% 
no número de efetivas doações.   

 As constatações anteriores mostram uma inequívoca 
correlação com fatores socioeconômicos já bem conhecidos 
no Brasil. Não por caso, verifica-se que, em média, é nos 
Estados com melhor/maior sistema de saúde e com melhor 
nível socioeconômico (incluindo-se, é claro, o nível de 
escolaridade, etc.) que, em geral, se encontram os maiores 
valores (ppm) de doações potenciais e efetivas.  

 Os dados da Tabela 1, por sua vez, nos permitem obter 
“médias gerais” por Região, bem como médias gerais 
nacionais, conforme sumarizado na Tabela 2 (o Estado do 
Amapá foi excluído).  
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Tabela 2. Número médio de potenciais doadores e de 
doadores efetivos, por Região, e médias nacionais. 

Região Potencial 

doador* 

Doador 

efetivo* 

Doações 

efetivas 

(%) 

N 14,0 1,9 13,6 % 

NE 25,1 5,6 22,3% 

CO 43,8 7,4 16,9% 

S 48,2 18,1 37,6% 

SE 42,0 11,0 26,2% 

    

Média geral 

Nacional 

34,6 8,8 25,4% 

*Em partes por milhão. Média geral do Período 2001-2018. 
 

 Os dados da Tabela 2 explicitam, um pouco melhor, as 
diferenças regionais.  

 Retomando o aspecto quantitativo explicitado pela 
Equação (1), é preciso levar-se também em conta os aspectos 
de ordem cultural/emocional envolvidos.  

 Conforme constatado por Rossato e colaboradores [6], o 
fato do paciente em morte encefálica ser portador de uma 
doença crônica (que o manteve doente e possivelmente 
hospitalizado por longos períodos) ou, ao contrário, ter sido 
subitamente levado à morte encefálica/óbito, tem 
significativo efeito sobre os familiares (que, legalmente 
falando, podem ou não autorizar a doação dos órgãos).  

 Nesse aspecto, campanhas de conscientização que 
ajudem a “cria uma cultura” da doação de órgãos, pode 
contribuir para a diminuição da indecisão/resistência 
familiar, mesmo no caso de “mortes inesperadas” de entes 
queridos, aumentando, assim, o número de efetivas doações.    
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Abstract This article is dedicated to establishing a parallel/correlation between organ donation and violence (number of 

homicides per 100,000 inhabitants), having as geographic area the state of Rio Grande do Norte, Brazil. To this end, official 

data from the Ministry of Health and the Institute of Applied Economic Research (2001-2017) were employed. There is indeed 

a linear correlation between the number of homicides and the number of potential organ donors. 
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INTRODUÇÃO 

 

Conforme constatado anteriormente [1] há uma 

correlação de natureza linear entre o número de potenciais 

doadores e o número de doações efetivas de órgãos [1]. 

Conforme demonstrado por meio da equação empírica 

obtida, em “números redondos”, um aumento de 100% no 

número de doadores potenciais traduz-se, na prática, num 

aumento de quase 30% no número de efetivas doações.  

Conforme estabelece a Lei 9.434/1997: 
 

 

Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes 

do corpo humano destinados a transplante ou tratamento 

deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, 

constatada e registrada por dois médicos não participantes 

das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização 

de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução 

do Conselho Federal de Medicina. 

 

 
  Por certo que nem todos aqueles que têm morte 
encefálica constatada chegaram a essa condição como 
consequência de algum ato de violência (há os casos de 
acidentes domésticos, por exemplo, como foi o recente caso 
do apresentador “Gugu” Liberato). 

  Não obstante, grande número de pessoas que 
encontram-se hospitalizadas em estado de coma, foram 
vítimas de atos de violência (tentativa de homicídio, por 
exemplo). 

  Há alguns anos que o Estado do Rio Grande do Norte 
bate um triste recorde: estar entre os Estados mais violentos 
do Brasil. Em 2017, foi o “campeão” nacional em número de 
homicídios por 100 mil habitantes: 62,8, bem à frente de 
Estados “tradicionalmente” violentos como Rio de Janeiro 
(38,4) e São Paulo (10,3) [2].  Considerando-se apenas os 
jovens, o mesmo Atlas da Violência [2] nos informa que o 
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Rio Grande do Norte também foi o “campeão”: 152,3/100 
mil em 2017. 

Em estudo envolvendo doadores de órgãos do Estado 

do Ceará, Aguiar e colaboradores [3], constaram que a 

maioria dos doadores era do sexo masculino (66,3%), na   

faixa etária de 18 anos a 40 anos (50,5%) e de cor parda 

(47%). 
  No já citado Atlas da Violência [2], verificam-se 
sensíveis similaridades entre os dados obtidos por Aguiar e 
colaboradores [3] e os percentuais referentes aos óbitos 
causados por homicídios: homens são sempre maioria, com 
percentuais de 59,1 % (faixa de 15 a 19 anos), 55,7% (faixa 
dos 20 aos 24 anos) e 45,1% (25 aos 29 anos). Há uma queda 
nas faixas de 30 a 34 anos (35,1%) e de 35 a 39 anos 
(23,9%) mas sempre muito acima dos percentuais para as 
mulheres.  

  Tem-se ainda que, no período 2007-2017, o 
percentual de homicídios (e considerando-se apenas os 
homens) entre os homens pardos era de 64,6%, sendo que (e 
considerando-se novamente apenas os homens) a taxa maior 
(46,5%) verificava-se entre os indivíduos com tempo de 
escolaridade entre 4-7 anos.  

  Não apenas como uma forma de melhor 
compreender-se a “dinâmica social” da doação de órgãos, 
bem como a fim de obter-se elementos 
norteadores/balizadores capazes de delimitar, com maior 
rigor, o público alvo a ser eventualmente focado em futuras 
campanhas, torna-se relevante estabelecer correlações entre o 
número de potencias doadores de órgãos e indicadores 
sociais, sendo os índices de violência o parâmetro aqui 
enfocado.   

  O presente artigo dedica-se, justamente, a estabelecer 
esse paralelo/correlação entre doação de órgãos e violência, 
tendo por área geográfica abrangida o Estado do Rio Grande 
do Norte. Em trabalho futuro, mais abrangente, efetuaremos 
idêntico estudo abrangendo todos os Estados da Federação.  

 

METODOLOGIA  

 

Foram empregados para fins de análise/comparação 
dados oficiais: no site do Ministério da Saúde, MS [4], os 
dados referentes à doação de órgãos (período 2001-2017), 
em partes por milhão (número de doadores por milhão de 
habitantes) foram coletados. No site do IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada) [5], foram obtidos os dados 
referentes à violência (número de homicídios por 100 mil 
habitantes) também no período 2001-2017.  

O período 2001-2017 foi o abrangido por ser esse o 
único período para o qual há dados disponíveis para ambos 
os parâmetros (potenciais doadores e número de homicídios) 
analisados. 

 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
 

Na Figura 1 coloca-se em gráfico o número de 
potenciais doadores (ppm) como função do número de 
homicícios (por 100 mil habitantes) para o Rio Grande do 
Norte (período 2001-2017). 

Conforme pode-se constatar, a correlação entre 
ambos os conjuntos de dados emerge inequívoca da curva 
obtida.  

A curva obtida nos fornece a seguinte equação 
 

 
     Dp = 0,974 Nh + 2,996                                      (1) 
 
 

onde Dp é o número de potenciais doadores (ppm) e Nh é o 
número de homicídios por 100 mil habitantes.   
 A equação obtida nos informa que para cada vítima 
de homicídio (em cem mil habitantes), aumenta-se em 4 ppm 
o número de potenciais doadores. Ou, dito de outra forma, 
cerca de 40 % das vítimas de homicídios podem (poderiam) 
converter-se em potenciais doadores de órgãos.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Potenciais doadores (ppm) como função do número 
de homicídios (por 100 mil habitantes) para o Rio Grande do 
Norte (período 2001-2017). 
 
 
 Não se trata, por óbvio, de concluir que a estratégia 
para aumentar o número de doadores de órgãos seja 
aumentar-se o número de homicídios (!), mas estabelecer-se 
de que forma poder-se-ia aumentar o percentual de 
indivíduos vítimas de homicídio cujos familiares estejam 
dispostos a doar seus órgãos para transplante. Ou, ainda, ao 
lado da possível resistência familiar, quais outros fatores 
estariam contribuindo para que essa taxa não seja de 100% ? 
(falta de rede adequada para coleta e transplante dos órgãos 
?, etc.).   
 

Tendo em vista que, conforme apontam os resultados 
aqui obtidos, a maior fração dos doadores em potencial situa-
se nas camadas em geral mais pobres da população, é de 
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supor-se que futuras campanhas de conscientização sobre 
doação de órgãos, etc., poderiam ter, como público alvo 
preferencial, justamente essa parcela da população.  
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Abstract  

The aim of this study is to preparation and investigated of three novel Ce
III

, Zr
IV

 and Th
IV

clioquinol (Clio) drug 

complexes. The newly synthesized complexes have been characterized based on microanalytical, conductance, infrared, 

electronic and thermal techniques. The Clio drug acts as a bidentate ligand with the three metal ions through its both oxygen 

and nitrogen atoms. These structural of complexes have suggested formulas [Ce(Clio)3].H2O, [Zr(Clio)2(OH)2].2H2O and 

[Th(Clio)2(OH)2] .2H2O. All thermal decomposition of all complexes contains metal oxides as a residue in its final degradation 

steps. The antibacterial and antifungal strains of the prepared metal complexes were screened versus B. Subtilis, E. coli, A. 

Niger and A. Flavus. 

Keywords:Clioquinol drug; FTIR; TGA; conductance; antibacterial activity. 

 

1. INTRODUCTION 

 Clioquinol drug belong to quinolone class 

of compounds, it's one of the family of anti-infective drugs 

[1]. Clio drug (Figure 1) has a chemical formula C9H5ClINO 

with molecular weight 305.499 g/mol. The Clio drug was 

used from 1950s to 1970s [1], as antibiotics. Clioquinol 

present as a white to yellowish white, light, voluminous, 

spongy powder with a very faint characteristic odor. 

Clioquinol is synthesized by iodination of 5-chloro-8-

hydroxyquinoline hydrochloride [2,3]. Clioquinol can be 

ionize in solutions both as an acid and base. It will be known 

that the 8-hydroxyquinoline is a well complexing agent [4-

6], hence clioquinol can also be expected to form complexes 

with metal ions.Clioquinol is an important drug, which used 

in treatment of superficial bacterial skin infections including 

impetigo, Eczema and a general skin diseases, so it was used 

as antibacterial and antimycotic agents [4, 5]. It was used to 

treated many different types of infections caused by bacteria, 

fungi [7,8] such as inflammatory skin disorders and skin 

infections [5]. It is an antifungal and antiprotozoal drug. 
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Clioquinol in both the treatment and prevention 

of shigella infection and Entamoebahistolytica infection [6]. 

Clioquinol reduced adhesions at significant level via 

decreasing the inflammation and fibroblastic activity in the 

adhesion-induced rats. Clioquinol could reduce the 

formation of intra-abdominal adhesions. It exerts this activity 

by limiting the inflammation and fibroblastic activity 

between the intestines and serous surfaces [7]. 

The clioquinol complexes of  Cu
2+

 and Zn
2+

 are 

known  for their biological activities which are in accordance 

of  protein aggregation and degeneration process in the brain 

[4], also these complexes have been screened as an 

antimicrobial agent [8-10]. Halogenated derivatives of 8-

hydroxy quinoline have enough used in the generation of 

useful therapeutic complexes of Ga
3+

 [11-19]. The present 

article is aimed to discussed the infrared, thermal and 

antimicrobial analyses of Ce
3+

, Zr
4+

 and Th
4+

 complexes of 

clioquinol. 

 

N

Cl

OH

I

 

Fig. 1.Clioquinol drug 

 

2. Experimental 

2.1. Chemicals 

The chemicals with the purest laboratory degree 

were received from Merck chemical company as 

CeCl3.7H2O, Zr(SO4)2.H2O and Th(NO3)4.5H2O. Clioquinol 

presented from Egyptian International Pharmaceutical 

Industrial Company (EIPICO). 

2.2. Preparation of Clio complexes 

Ce
(III)

, Zr
(IV)

 and Th
(IV)

 complexes were prepared 

upon the reaction mixtures of CeCl3.7H2O, Zr(SO4)2.H2O 

and Th(NO3)4.5H2O salts of (1 mmol) in 20 mL dist. H2O to 

dissolve clioquinol in 20 mL of CH3OH with molar ratio as 

1:3 and 1:4, respectively. Using 5% alcoholic ammonia 

solution, the pH of each solution was adjusted at pH = 7. At 

room temperature, the forming solution was stirred, refluxed 

on a hot plate for 60-70 C at 2 hrs and left slowly to 

evaporate. Using hot water and drying at 70 C. 

2.3. Instruments 

Using a Perkin-Elmer CHN2400, the CHN contents 

were determined. The contents of metals were calculated 

gravimetrically due to convert of the compounds into their 

corresponding oxides till constant weight. The rest of 

complexes after ignition was clearly weighed as metal 

oxides. Using Jenway 4010 conductivity meter, Molar 

conductivity of freshly prepared 10
-3

 M in DMSO solution of 

the complexes was carried out. Using Bruker FT-IR 

spectrophotometer (4000-400 cm
-1

), IR spectra were 

recorded in KBr pellets. Using Perkin Elmer Lambda 4B 

spectrophotometer, the UV-Vis spectrum of complexes was 

measured in DMSO solvent at concentration of 10
-3

 M in the 

range of 190-900 nm. using Shimadzu TGA-50H thermal 

analyzers, both thermogravimetric analyses TG and DTG 

were carried out at temperature ranged from 25 to 800C , 

rate of flow at 30 mL.min
-1

 and heating rate of 10 C min
-1

 

under nitrogen atmosphere. 

2.4. Microbiological investigation 

The diameter inhibition zone of Ce
(III)

, Zr
(IV)

 and 

Th
(IV)

 complexes were evaluated for antimicrobial activity by 

well diffusion method [20] against Bacillus Subtilis like 

(Gram +ve) bacteria, Escherichia Coli like (Gram –ve) 

bacteria in addition to some kinds of fungi like Aspergillus 

Niger andAspergillusFlavus. 

3. Results and discussion 

3.1. Physical and microanalytical data 

The microanalysis data of the clioquinol complexes 

of Ce(III), Zr(IV) and Th(IV) complexes are listed in Table 

1. The complexes of clioquinol have a higher melting points, 

so, they are thermally stable in air. These complexes are 

insoluble in H2O, most organic solvents except for DMF, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shigella
https://en.wikipedia.org/wiki/Entamoeba_histolytica
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DMSO and concentrated acids. The analyses of carbon, 

hydrogen, and nitrogen elements of clioquinol complexes 

show molar ratios are 1:2 and 1:3 (metal: ligand). The molar 

conductance values of clioquinol complexes are located 

within the range of 19-21 
-1

.cm
2
.mol

-1
, were naturally 

seemed as non-electrolytes [21]. The elemental analyses data 

of the proposed complexes are in a well matching with these 

results (Fig. 2). 
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Fig. 2. Suggested structures of Ce(III), Zr(IV) and Th(IV) 

clioquinol complexes. 

 

Table 1. Microanalyses and physical data of clioquinol 

complexes 

Molecular formula 

M.Wt 

(g/mol) 
M 

 

Elemental analysis, % Found; 

%(Calculated) 

%C %H %N %M 

[Ce(Clio)3].H2O 1072.61 21 
30.75 

(30.26) 
1.30 

(1.32) 
4.08 

(3.92) 
13.65 

(13.08) 

[Zr(Clio)2(OH)2].2H2O 770.25 17 
28.88 

(28.07) 

1.62 

(1.83) 

3.94 

(3.64) 

11.10 

(11.84) 

[Th(Clio)2].2H2O 911.07 19 
23.67 

(23.73) 

1.62 

(1.55) 

3.04 

(3.07) 

25.33 

(25.47) 

3.2. Infrared spectra 

Fig. 3a-c is referred to the FTIR spectra of 

Ce
(III)

,Zr
(IV)

 and Th
(IV)

clioquinol complexes in range of 4000- 

400 cm
-1

 and the assignments of their frequencies are listed 

in Table 2. The infrared results are summarized as follows: 

 In the range of 3400-3785 cm
-1

, the IR spectra of 

complexes of Ce
(III)

,Zr
(IV)

 and Th
(IV)

 clarify the 

asymmetric stretching vibrations as(O-H) of water 

molecules due to broadening, while the complementary 

symmetric vibrations can be assigned to the weak 

intensity band around 3441-3369 cm
-1

. The appearance of 

two band vibrations for H2O molecules gives an 

indication about the participation of coordinated and 

uncoordinated H2O molecules [22-27]. 

 The strong broad band of (OH) stretching is located at 

3065 cm
-1

 in the IR spectrum of free Clio ligand, this 

band is disappeared after complexation, and only a weak 

band remains in this region, which is assigned to (CH) 

of aromatic ring [24-27]. 

 The (C-O) stretching vibration is shifted to somewhat 

greater values in case of complexes. Also, in the IR 

spectrum of the free ligand, the deformation mode as out-

of plane of (C-OH) located at 496 cm
-1

, is moved to 

lower values in the complexes, as well as the expected in 

plane deformational mode that found within the CH in-

plane vibrations [25,26]. 

 The stretching vibrations of (C=C) bands, are located at 

similar values as in the ligand alone (1540-1550 cm
-1

), 
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subsequently, on the contrast, the (C=N) Stretching 

bands are strongly influenced for coordination and 

appeared at 1640-1710 cm
-1

 [25]. 

 The IR peaks at 800-900 and 720-750 cm
-1

, (OH) of 

coordinated water, is an indication for the attachment in 

the water molecules with the metal ions. New peaks are 

exhibited in the spectra of the complexes at the region 

607-578 and 478-431 cm
-1

, that may be assigned to (M-

O) and (M-N) stretching [25,26], respectively, as 

referred in Table 2. 

Table 2. IR frequencies (4000-400 cm
-1

) of clioquinol 

complexes 

Comple

x 

(OH)

; H2O 

(C-H); 

aromati

c 

(C=N

) 

(C=C

) 

(C-O); 

phenyl 

(M

-O) 

(M

-N) 

Ce(III) 3782, 

3441 

3065 1640 1574 1244,114

0 

578 478 

Zr(IV) 3783, 

3442 

3063 1710 1563 1236,119

4 

566 431 

Th(IV) 3782, 

3369 

3085 1667 1548 1246,110

8 

607 438 

 

 

Fig. 3a. 

 

Fig. 3b. 
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Fig. 3c. 
Fig. 3.FTIR spectra of a: [Ce(Clio)3].H2O, b: 

[Zr(Clio)2(OH)2].2H2O and c: [Th(Clio)2].2H2O complexes. 

 

3.3. Electronic absorption spectra 

The electronic spectrum of Clio drug has a two 

electronic absorption bands at 300 and 390 nm are due to -

* intra ligand electronic transition for the aromatic ring and 

n-* electronic transition.  
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Fig. 4.UV-Vis spectra of Ce(III), Zr(IV) and Th(IV) 

complexes  

In case of the spectra of the Ce(III), Zr(IV) and Th(IV) 

complexes (Fig. 4), the absorption bands are red shift due to 

complexity. The other detectable band at 220-230 and 323-

383 nm are assigned to L→M charge transfer [28]. 

3.4.Thermal analyses 

The weight losses for each complex were calculated 

within the corresponding temperature ranges (Fig. 5) and the 

data are listed in Table 3.  

The thermal degradation of Ce(III) complex take 

place at four steps. The first decomposition step occurs in the 

range of 120-170 C and it corresponds to the evolution of 

one uncoordinated H2O molecule with weight loss (obs. = 

1.86%, calc. = 1.68%). The second step ranged at 170-360 

C, that assigned to loss of C2H2IN3Cl3O½ with a weight 

loss (obs. = 28.46%, calc. 28.80%). The third step occurs 

within the temperature range 360-570 C, corresponding to 

loss of C14H4I with weight loss (obs. = 27.50%, calc. = 

27.90%). The last step occurs in the range 570-680 C, 

which assigned to loss of C11H6OI with weight loss (obs. = 

26.15%, calc. = 26.15%), the final product is ½Ce2O3 at 880 

C.  

The thermal decomposition of Zr(IV) complex 

takes place at four steps. The first step occurs in the range of 

120-190 C and it corresponds to the evolution of two 

uncoordinated H2O molecule with weight loss (obs. = 

5.13%, calc. = 4.70%). The second step in the range 190-300 

C which assigned to removal of H2O molecule with weight 

loss of (obs. = 2.80%, calc. = 2.33%). The third step in the 

range 300-490 C which corresponding to removal of Cl2, 

HI, C6H4 and N2 with weight loss (obs. = 39.80%, calc. = 

39.20%). The fourth step in range 490-600 C which 

corresponding to loss of C13H21I as organic moiety with 

weight loss (obs. = 39.00%, calc. = 39.10%). The final 

product formed at 800 C in ZrO2.  
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Fig. 5. TGA curves of Ce(III), Zr(IV) and Th(IV) complexes  

The thermal decomposition of Th(IV) complex 

takes place in four thermal decomposition steps. Step firstly 

occurs in the range of 25-125 C and it corresponds to the 

evolution of two uncoordinated H2O molecule with weight 

loss (obs. = 4.20%, calc. = 3.95%). The second and third 

steps in the range 300-400 C which assigned to removal of 

H2O, Cl2, HI, C6H4 and N2 with weight loss (obs. = 34.50%, 

calc. = 34.90%). The fourth step in range 425-530 C which 

corresponding to loss of C13H21I as organic moiety with 

weight loss (obs. = 33.40%, calc. = 33.26%). The final 

product formed at 800 C in ½ThO2. 

Table 3.Thermo gravimetric assignments of Clio complexes. 

 

Compound Stages 
DTGpeak 

/(C) 

Decomposition 

products 

Loss of 

Weight,      

% F 

(calc. %) 

Ce(III) 1
st
 150 H2O 1.86 

(1.68) 

 2
nd

 323 C2H2IN3Cl3O½ 28.46 

(28.8) 

 3
rd

 553 C14H4I 27.50 

(27.90) 

 4
th

 650 C11H6OI 26.15 

(26.22) 

 Residue  0.5Ce2O3  

Zr(IV) 1
st
 170 2H2O 5.13 

(4.70) 

 2
nd

 226 H2O 2.8 (2.33) 

 3
rd

 430 Cl2+N2+ 

HI+C6H4 

39.8 

(39.2) 

 4
th

 540 C13H21I 39 (39.1) 

 Residue  ZrO2 - 

Th(IV) 1
st
 100 2H2O 4.20 

(3.95) 

 2
nd

, 3
rd

 350, 375 H2O + Cl2+N2+ 

HI+C6H4 

34.50 

(34.90) 

 4
th

 475 C13H21I 33.40 

(33.26) 

 Residue  ½ThO2  

3.5. Antimicrobial assessments  

 The antimicrobial and antifungal activities of 

Ce(III), Zr(IV) and Th(IV) complexes (Fig. 6 and Table 4) 

that screened versus gram +ve as B. Subtilis and (gram –ve) 

as E. coli in addition to antifungal (A. Niger, A. Flavus). 

Effects show that, Ce(III), Zr(IV), and Th(IV) complexes 

have high activities against bacteria and fungi, it is clear that 

the complexation with metal ion increase the sensitivity 

factor of ligand versus fungi in addition to bacteria, so, 

chelation improve and enhancement activity for complexes 

[29]. 

Table 4.Diameter of inhibition zone (cm /mg sample) of 

Clio complexes versus some kinds for bacteria with fungi. 

Species Inhibition zone diameter (cm.mg
-1

) 

B. Subtilis E. Coli A. Niger A. Flavus 

Reference DMF 0 0 0 0 

Ce(III) complex 1.4 1.2 1.8 2.2 
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Zr(IV) complex 1.6 1.3 3.7 4.2 

Th(IV) complex 2.6 1.7 2.5   3.1 

 

 

Fig. 6.Statistical representation for biological activity of 

Clio complexes. 
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Abstract 

In this article, we refer to the centenary of the first experimental test of Einstein’s General Theory of Relativity. The test 

was performed during the total solar eclipse of 29 May 1919 by two British expeditions, one to Príncipe Island, off the 

western coast of Africa, and the other to the city of Sobral, in northeastern Brazil.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Neste ano de 2019, em 29 de maio, comemorou-se na 

cidade de Sobral, interior do Ceará, região nordeste do 

Brasil, o centenário da comprovação experimental da Teoria 

da Relatividade Geral (TRG) do físico e matemático alemão 

Albert Einstein (1879-1955), através do eclipse total do Sol 

em 1919. Esta comprovação experimental da TRG se 

constitui como uma das medidas mais famosas da história da 

astronomia do século XX [1]. 

2. O PORQUÊ DA COMPROVAÇÃO DA TRG 
ATRAVÉS DE UM ECLIPSE SOLAR TOTAL 

Na gravitação proposta por Albert Einstein, em fins de 

1915, os corpos, que se encontram sob a ação de um campo 

gravitacional, têm as suas trajetórias diretamente 

determinadas pela massa responsável pelo campo. Uma 

trajetória, que em uma geometria plana seria retilínea, na 

teoria de Einstein, passou a ser uma geodésica do espaço, 

tornado curvo devido à presença de corpos maciços [2].  

Desde 1907, ano em que Albert Einstein começou a 

colocar no papel as ideias que o levaria a TRG, ele estava 

convencido de que a nova teoria implicaria em dois efeitos 

físicos: 1) os relógios funcionariam mais lentamente nas 

proximidades de um campo gravitacional intenso e ocorreria 

uma mudança das frequências em que um átomo emite 

radiação nas mesmas circunstâncias, e 2) o caráter curvo da 

trajetória da luz no espaço [2]. 

Em 1911, Einstein teve uma ideia que lhe permitiu 

esclarecer o desvio dos raios luminosos ao realizar que 

poderia aplicar o princípio de Huygens a respeito da 

propagação em linha reta da luz e as leis de reflexão e 

refração. Como o efeito é muito fraco, sua medição requer 

um campo gravitacional muito intenso. Neste caso, para sua 

verificação experimental, usando um campo gravitacional 

muito intenso, pensou ele, seria preciso obter duas 

fotografias, uma da luz emitida por estrelas durante a sua 

passagem próxima do corpo maciço (o Sol), e outra da 

mesma luz das estrelas sem a presença desse corpo, e 

comparar, nas duas imagens, as posições das estrelas mais 

próximas da borda desse corpo. Se o efeito existisse, a 

posição dessas estrelas estaria ligeiramente modificada. 

Caso o Sol fosse usado como “corpo teste” para as ideias 

de Einstein, restaria outra dificuldade, causada pela 
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luminosidade do Sol, já que esta impediria que as estrelas 

mais próximas da sua borda fossem fotografadas. Obter as 

fotografias com o Sol no céu, mas sem a sua luz, seria 

possível em apenas uma única circunstância: durante um 

eclipse solar total [2]. 

3. PRIMEIRAS EXPEDIÇÕES EM BUSCA DA 
COMPROVAÇÃO EXPERIMENTAL DA TRG 

 Como físico teórico, Einstein não tinha como conseguir 

sozinho a verificação experimental necessária. Assim, ele 

indaga a alguns astrônomos sobre a possibilidade de 

verificação do efeito durante um eclipse solar total. O 

primeiro astrônomo que o ajudou foi o alemão Erwin 

Freundlich (1885-1964), do Observatório de Berlim. A 

primeira tentativa de Freundlich não deu certo, pois ele usou 

fotografias de estrelas tiradas por ocasião de antigos eclipses, 

mas que não foram feitas com o objetivo de calcular o desvio 

da luz. Para isso, seria fundamental poder registrar imagens 

por ocasião de um eclipse solar total [2].  

 No ano de 1912, equipes de vários países se dirigiram ao 

sudeste brasileiro, mais precisamente ao sul do estado de 

Minas Gerais, na cidade de Passa Quatro, para observarem o 

eclipse do Sol de 10 de outubro daquele ano. Entre os 

astrônomos, estava o norte-americano, radicado na 

Argentina, Charles Dillon Perrine (1867-1951), que na época 

era diretor do Observatório de Córdoba, na Argentina. Como 

membros da comitiva britânica, na ocasião, vieram ao Brasil, 

Arthur Stanley Eddington (1882-1944) e Charles Rundle 

Davidson (1875-1970), que tinham por objetivo fazer 

medições relacionadas com as propriedades da coroa solar 

[3]. No entanto, isso não foi possível, pois no dia do eclipse 

choveu torrencialmente. 

 Em 1914, Einstein chegou a investir suas próprias 

economias na expedição do astrônomo alemão Erwin 

Freundlich para observar um eclipse na Crimeia, na Rússia, 

um ano antes de publicar sua teoria da relatividade geral. 

Mas, quando Freundlich chegou à Rússia, iniciou a Primeira 

Guerra Mundial. Seus instrumentos de observação foram 

confiscados e ele não conseguiu realizar o experimento [4].  

 Em 25 de novembro de 1915, Einstein comunicou, na 

Academia Prussiana das Ciências de Berlim, na Alemanha, a 

Teoria da Relatividade Geral com a versão final de suas 

equações de campo. A sua teoria estimava para a deflexão da 

luz, o valor de 1,75 segundos de arco na borda do Sol, um 

número duas vezes maior que o resultado obtido pelo físico e 

matemático inglês Isaac Newton (1642-1727). Assim, se a 

TRG estivesse correta, a deflexão da luz seria duas vezes 

maior que a prevista pela teoria newtoniana [3].  

4. EXPEDIÇÕES BRITÂNICAS À CIDADE DE 
SOBRAL, NO BRASIL, E À ILHA DE PRÍNCIPE, NA 
ÁFRICA, EM 1919 

 O fracasso do eclipse de 1912 não desanimou a 

comunidade internacional de astrônomos interessada em 

comprovar as ideias de Einstein sobre a gravitação. Alguns 

anos depois, o engenheiro industrial e astrônomo francês, 

naturalizado brasileiro, Henrique Morize (1860-1930), 

diretor do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, 

acionado pelo astrônomo norte-americano, Charles Dillon 

Perrine, ainda diretor do Observatório de Córdoba, na 

Argentina, começou a trabalhar em um relatório de modo a 

apontar as condições bastante favoráveis no Brasil por 

ocasião do eclipse de 1919, o qual seria excepcional em 

função do seu tempo de duração. Morize escreveu o tal 

relatório, o qual foi enviado para vários observatórios no 

mundo. No seu relatório, Morize indicava que a cidade de 

Sobral, no interior do Ceará, seria um excelente local de 

observação [2].  

 O relatório de Morize foi recebido, por exemplo, pelo 

Joint Permanent Eclipse Committee, órgão oficial da Royal 

Astronomical Society para eclipses, em Londres. Na época, 

o astrônomo real era Frank Watson Dyson (1868-1939). 

Arthur Stanley Eddington, que viera ao Brasil em 1912, para 

observar o eclipse do Sol de 10 de outubro daquele ano, mas 

sem sucesso, era o secretário geral dessa mesma associação. 

Além disso, ele era catedrático de astronomia na 

Universidade de Cambridge.   

 Frank Dyson, como muitos astrônomos, era cético em 

relação à teoria da relatividade geral, enquanto Eddington era 

um entusiasta das teorias de Einstein e um internacionalista, 

que acreditava no ideal de juntar as melhores mentes de 

todas as nacionalidades em busca da verdade científica. O 

entusiasmo de Eddington ajudou a convencer Dyson sobre a 

importância de organizar uma expedição para testar as ideias 

de Einstein sobre a luz [4]. 

 A decisão de ir ao Brasil foi tomada depois que Frank 

Dyson recebera o relatório do astrônomo Henrique Morize. 

No entanto, Dyson e Eddington decidiram que ter apenas um 

local de observação não seria suficiente. Era comum que os 

resultados de expedições como essa fossem prejudicados por 

más condições de tempo. Por isso, eles decidiram mandar 

duas equipes de astrônomos a locais diferentes: à Sobral, no 

Brasil, e à Ilha de Príncipe, parte do arquipélago de São 

Tomé e Príncipe, na costa africana. 

 Após decidirem o destino das expedições, eles tiveram 

que solucionar outro problema: a Europa ainda estava em 

guerra. Dyson usou sua influência como astrônomo real para 

conseguir financiamento e convencer o governo britânico a 

manter seu colega Eddington fora da frente de batalha. 

Mesmo assim, era muito difícil encontrar astrônomos com 

experiência e navios para levá-los ao Brasil e à África. 

  Na época, Eddington decidiu ir para a Ilha de Príncipe, 

mas precisou levar com ele, Edwin Turner Cottingham 

(1869-1940), um relojoeiro do interior da Inglaterra, porque 

todos os seus assistentes haviam morrido na guerra. 

Enquanto Dyson, teve que ficar na Inglaterra e, após uma 

série de contratempos, encontrou dois candidatos para serem 

enviados à Sobral. Os escolhidos foram Charles Davidson, 

um calculista sem formação acadêmica, mas com muita 

experiência em telescópios, o qual viera ao Brasil em 1912, 

juntamente com Eddington, para observarem o eclipse do 

Sol de 10 de outubro daquele ano, e o outro candidato 

escolhido foi o astrônomo Andrew Crommelin (1865-1939), 

que operaria um segundo telescópio levado por segurança.     
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 Outro problema da guerra era que os britânicos possuíam 

poucos instrumentos de observação, pois alguns haviam sido 

confiscados pelos russos em 1914. Para a expedição à 

Sobral, eles tiveram que pedir emprestado um telescópio aos 

irlandeses. O referido telescópio tinha sido construído 

especialmente para eclipses em 1900, e possuía um campo 

visual maior, que permitia ver mais estrelas [4].      

 Em 11 de novembro de 1918, foi anunciado o fim da 

guerra, e assim se abriu caminho para as expedições. Em 8 

de março de 1919, as duas expedições inglesas saíram juntas 

de Liverpool, a bordo do navio a vapor Anselm (Figura 1). 

Ao chegarem na Ilha da Madeira, em Portugal, Eddington e 

Cottingham desembarcaram, permanecendo na ilha por um 

mês, e depois tomaram outro navio a vapor com destino à 

Ilha de Príncipe, chegando em 23 de abril. Enquanto que, 

Crommelin e Davidson permaneceram a bordo do navio 

Anselm, até chegarem em Belém do Pará, no Brasil, em 23 

de março. Como estavam bem adiantados em relação à data 

do eclipse, eles decidiram permanecer no navio Anselm 

durante sua viagem de ida e volta à Manaus, capital do 

estado do Amazonas [5-6]. Em 08 de abril, Crommelin e 

Davidson chegaram novamente em Belém. Passados uns 

dias, em 24 de abril, eles partiram do Pará no navio a vapor 

Fortaleza, em direção ao Ceará e, no dia 29 do mesmo mês, 

desembarcaram na cidade de Camocim, interior do Ceará. 

No dia seguinte, eles embarcaram num trem, de Camocim à 

cidade de Sobral, chegando no mesmo dia, em 30 de abril 

[7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. O navio a vapor Anselm que transportou os 

astrônomos britânicos. 

Fonte: Luiz Crispino, Biblioteca Pública Arthur Vianna, da 

Fundação Cultural do Pará. 

5. EXPEDIÇÕES BRASILEIRA E NORTE-
AMERICANA À CIDADE DE SOBRAL EM 1919 

 Na ocasião do eclipse, compareceram para a observação 

do fenômeno na cidade de Sobral, além da expedição 

britânica, formada por Crommelin e Davidson, uma 

expedição brasileira, proveniente do Observatório Nacional 

do Rio de Janeiro, constituída pelo astrônomo Henrique 

Morize e seus assistentes, Domingos Fernandes da Costa, 

Allyrio Hugueney de Mattos, Luiz Rodrigues, Theophilo 

Henry Lee, Lelio Itapuambyra Gama, Antonio C. Lima e 

Primo Flores, e outra, norte-americana, do Instituto Carnegie 

de Washington, composta pelos cientistas Daniel Maynard 

Wise (1888-?) e Andrew Thomson (1893-1974) (Figura 2).  

 As três expedições enviadas à cidade de Sobral, em 1919, 

possuíam objetivos diferenciados. A expedição britânica, 

como visto na seção anterior, se propôs a tentar comprovar 

experimentalmente a Teoria da Relatividade Geral defendida 

por Albert Einstein em 1915. A expedição brasileira estava 

incumbida de realizar medidas relacionadas à coroa solar, 

além de dar suporte às comissões estrangeiras. E a expedição 

norte-americana, por iniciativa de Louis Bauer (1892-1939), 

diretor do Departamento de Magnetismo Terrestre do 

Instituto Carnegie de Washington, viria complementar as 

observações da expedição brasileira que não dispunha do 

equipamento necessário, além de estudar os efeitos do 

eclipse sobre o magnetismo terrestre e eletricidade 

atmosférica [7].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comitivas brasileira, britânica e norte-americana 

que foram à cidade de Sobral para a observação do eclipse de 

29 de maio de 1919. À frente (da esquerda para a direita): 

Domingos Fernandes da Costa, com sua esposa (Dona 

Pequenina) e sua filha (Lêda), Rosa Ribeiro dos Santos 

Morize (esposa de Henrique Morize), Andrew Crommelin, 

Charles Davidson, e Andrew Thomson. Atrás (da esquerda 

para a direita): Luiz Rodrigues, Theophilo Henry Lee, Daniel 

Wise, Henrique Morize, Allyrio de Mattos, Lelio Gama, 

Antonio C. Lima e Primo Flores. 

Fonte: Cortesia da Biblioteca do Observatório Nacional do Rio de 

Janeiro. 

6. O ECLIPSE SOLAR TOTAL DE 29 DE MAIO DE 
1919 EM SOBRAL E NA ILHA DE PRÍNCIPE 

 Para a cidade de Sobral, Crommelin e Davidson levaram 

dois telescópios. O principal deles era semelhante ao levado 

para a Ilha de Príncipe, na África. Era composto por uma 

lente objetiva de 13 polegadas do telescópio astrográfico de 

Greenwich, também utilizado com um redutor para oito 

polegadas, alimentado pela luz proveniente de um celóstato 

de 16 polegadas. Enquanto que, o segundo telescópio, 

emprestado pelos irlandeses, tido como um instrumento 
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reserva, possuía uma lente objetiva de quatro polegadas, 

alimentada pela luz proveniente de um celóstato de oito 

polegadas (Figura 3) [3].  

 Em Sobral, no dia do eclipse, apesar do tempo 

inicialmente nublado, as condições ficaram boas na hora do 

evento, que ocorreu às 8:56 h e durou cerca de cinco minutos 

(Figura 4). Com o telescópio principal, foram obtidas 19 

fotografias, as quais apresentaram imagens difusas e fora de 

foco, não sendo, portanto, de boa qualidade, enquanto que, 

com o telescópio reserva, foram obtidas 8 fotografias, as 

quais foram consideradas como de qualidade muito boa; sete 

estrelas apareciam nitidamente nelas. Já na Ilha de Príncipe, 

na África, o mau tempo prejudicou as observações. 

Eddington e Cottingham obtiveram 16 fotografias, das quais 

nas nove primeiras não foi possível identificar qualquer 

estrela. Em apenas duas fotografias puderam ser 

identificadas três estrelas, e levaram a resultados mais 

incertos que os de Sobral [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Telescópios e demais equipamentos usados pela 

expedição britânica em Sobral, em 1919.  

Fonte: Cortesia do Science Museum/Science & Society Picture 

Library, Londres, Inglaterra. 

 

 Quanto à expedição norte-americana, durante todo o 

tempo do eclipse, o cientista Daniel Wise achava-se a 5 

metros de profundidade, no porão do palacete, onde estava 

hospedado, a fazer observações de variações magnéticas, 

através do magnetógrafo e variômetros. Enquanto que, os 

equipamentos para as investigações da eletricidade 

atmosférica, colocados na pista do Jockey-Club da cidade, 

foram utilizados pelo cientista Andrew Thomson, que contou 

com a ajuda do brasileiro Antonio C. Lima, auxiliado pelo 

também brasileiro, o Sr. Porto [9]. No final, a expedição 

norte-americana estava muito satisfeita com os resultados 

que obteve das suas observações. 

 Quanto à expedição brasileira, apesar de ter enfrentado 

problemas com alguns instrumentos, conseguiu fazer as 

observações desejadas, o que permitiu Henrique Morize 

afirmar que também os brasileiros tinham alcançado os seus 

objetivos. Afinal, o que estava em jogo, para Morize, em 

última instância, era mostrar a competência científica dos 

cientistas brasileiros, bem como a da instituição da qual ele 

era o diretor: o Observatório Nacional [2, 10].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Uma das fotografias do eclipse solar total, tiradas 

por Crommelin e Davidson, em Sobral, em 29 de maio de 

1919, vendo-se (na parte inferior) a protuberância solar. 

Fonte: Cortesia do National Maritime Museum, Greenwich, 

Londres, Inglaterra. 

 

7. PROCESSO DE REVELAÇÃO DAS CHAPAS 
FOTOGRÁFICAS DO ECLIPSE SOLAR TOTAL DE 
29 DE MAIO DE 1919 EM SOBRAL E NA ILHA DE 
PRÍNCIPE 

 Em Sobral, Crommelin relatou, em seu diário, que não 

foi fácil revelar as chapas fotográficas, pois a água estava 

numa temperatura acima dos 25 graus centígrados, o que 

comprometeria a qualidade da revelação. O único jeito foi 

recorrer a potes de barro usados comumente pela população, 

frios o suficiente para fazer a temperatura da água descer a 

quase 20 graus [7, 11].  

 No dia 07 de junho, quando o processo de revelação foi 

encerrado, a expedição britânica embarcou para Fortaleza, 

capital do estado do Ceará, onde permaneceu até o dia 09 de 

julho [7]. E, depois, retornou à Sobral para fotografar o 

mesmo campo de estrelas, desta vez sem a presença do Sol 

[2]. Essas novas fotografias seriam fundamentais para a 

aferição das possíveis modificações das estrelas quanto suas 

posições relativas aparentes.  

  Crommelin e Davidson concluíram as novas fotografias 

no dia 18 de julho, e deixaram Sobral definitivamente no dia 

22 daquele mês, chegando de volta em Greenwich no dia 25 

de agosto [3]. 

 Quanto a Eddington e Cottingham, na Ilha de Príncipe, 

devido a uma possível greve no transporte marítimo, 

optaram por retornar à Inglaterra o quanto antes, sem obter 

as fotografias comparativas naquela ilha. Eles deixaram a 

ilha no dia 12 de junho, chegando em Liverpool no dia 14 de 

julho. As fotografias comparativas foram realizadas pelo 
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astrônomo britânico Frank Arthur Bellamy (1863-1936) 

ainda em Oxford (com a lente em sua montagem original), 

em janeiro de 1919, antes da ida para a Ilha de Príncipe, na 

África. As imagens comparativas foram obtidas para a região 

do campo estelar do eclipse, e também para uma outra 

região, em torno da estrela Arcturus [3].  

 

8. ANÁLISE DAS FOTOGRAFIAS DO ECLIPSE 
SOLAR TOTAL DE 29 DE MAIO DE 1919 EM 
SOBRAL E NA ILHA DE PRÍNCIPE 

 De volta a Greenwich, as fotografias obtidas em Sobral 

foram analisadas. O resultado obtido em primeira análise 

para o telescópio principal (com as mesmas características 

do utilizado na Ilha de Príncipe) foi de 0,93 ± 0,50 segundos 

de arco na borda do Sol. Tal resultado estava entre o valor 

calculado por Newton (0,87 segundos de arco) e o valor 

corrigido por Einstein em 1915 (1,75 segundos de arco), 

sendo mais próximo do primeiro. No entanto, depois foi 

observado que, se fosse levada em consideração a mudança 

de escala ocasionada pelos efeitos de refração e aberração, 

que produziram imagens difusas e fora de foco, o resultado 

passaria a ser 1,52 ± 0,46 segundos de arco na borda do Sol, 

com maior concordância com o resultado corrigido de 

Einstein. 

 Para o telescópio reserva (com o qual foram obtidas 

imagens de qualidade muito boa), o resultado para o desvio 

foi de 1,98 ± 0,18 segundos de arco na borda do Sol, um 

valor ligeiramente superior ao previsto pela TRG. 

 Já, para a análise das fotografias obtidas na Ilha de 

Príncipe, utilizando o equipamento comparador de Oxford, o 

resultado para o desvio foi de 1,61 ± 0,30 segundos de arco 

na borda do Sol, favorecendo também aos cálculos 

corrigidos de Einstein, publicados em 1915 [3].         

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados experimentais das expedições britânicas à 

cidade de Sobral, no Brasil, e à Ilha de Príncipe, na África, 

durante o eclipse solar total, em 1919, confirmaram que a luz 

emitida pelas estrelas sofre um desvio ao passar próximo da 

borda do Sol, devido ao campo gravitacional deste.  

 O anúncio da comprovação experimental da Teoria da 

Relatividade Geral, de Albert Einstein, foi feito durante uma 

sessão conjunta da Royal Society e da Royal Astronomical 

Society britânicas ocorrida em Londres, em 6 de novembro 

de 1919, presidida pelo físico britânico Joseph John 

Thomson (1856-1940), descobridor do elétron. O artigo 

original, contendo os resultados das expedições britânicas 

para a observação do eclipse de 29 de maio de 1919, foi 

publicado no ano seguinte, assinado por Dyson, Eddington e 

Davidson [3, 12-13]. 

 Após esses acontecimentos, Einstein, até então um físico 

que possuía algum reconhecimento entre seus colegas da 

comunidade acadêmica, se transformou em uma celebridade 

mundial.  

 Einstein também atestou o significado do eclipse solar 

total de 1919 para a Teoria da Relatividade Geral. Quando 

esteve no Brasil, em maio de 1925, fez declarações aos 

jornais do Rio de Janeiro sobre a importância desse eclipse 

para a comprovação de sua teoria. Escreveu, então, a 

seguinte frase: “O problema concebido pelo meu cérebro 

incumbiu-se de resolvê-lo o luminoso céu do Brasil” [8, 14].         
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