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Desenvolvimento Enxuto de Sistema Embalagem 
para Adesivos: estudo de caso

José Eduardo Fernandes e Antonio Carlos Dantas Cabral
Escola de Engenharia Mauá. Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia

E-mail: edualefernandes@terra.com.br / acabral@maua.br.

Abstract

Based on the SEDP Methodology (Lean Product Development System), developed by 
Toyota, apply it as a diagnosis, on the evaluation for the Packaging System that considers 
the primary packaging development for adhesives and their processes in the organization 
under studying. This packaging system is a highly complex system that integrates several 
areas within the organization and can be characterized as a process of generating waste. 
The SEDP methodology, used as a diagnostic tool, based on the 13 principles related to 
Processes, Qualifi ed Personnel and Tools and Technology, and was used as reference 
in the packaging system of the lean practices for product and packaging development. 
Allows the characterization, combat and eliminate waste observed in the system, thereby 
ensuring, a development process faster and cheaper, simpler, with a superior quality 
level, providing more interaction between processes and generating optimum level of 
documentation, etc., resulting in signifi cant gains to the organization that used it. This 
methodology needs, however, a strong support at the board and all organization levels and 
persons with excellent training in the activities it performs. Certainly, through the SEDP 
methodology used for diagnosis, have applicability in several other industrial segments.
Key-words: Lean Product Development system, Packaging, Diagnosis.

1. introdução

As empresas instaladas no Brasil estão à busca 
de novas formas de pensar o negócio. Há grande 
pressão por redução de custos, aumento no nível 
de qualidade, eliminação de desperdícios, redução 
de “leadtimes”, desenvolvimentos rápidos de pro
dutos e serviços, busca de padronização e redução 
de variabilidade, redução de estoques, interação 
entre processos diversos, redução do número de 
funcionários, preocupações com o meio ambiente e 

a sustentabilidade e, sobretudo, oferecer mais valor 
ao cliente.

Nesse contexto, a indústria química participa 
ativamente de quase todas as cadeias e complexos 
industriais, desempenhando papel de destaque no 
desenvolvimento das diversas atividades econômicas 
do País.

Numa análise detalhada do desenvolvimento de 
embalagem de muitas dessas empresas, observam
se desperdícios e falta de padronização, resultando, 
em desenvolvimentos lentos, com custos elevados 
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relacionados ao retrabalho e à quantidade de de
feitos, resultando em qualidade final percebida in
ferior à desejada.

Para minimizar esses problemas, diversas técni
cas de gerenciamento de projetos são utili zadas por 
várias indústrias, que considerando os parâmetros 
tradicionais: custo, qualidade e tempo. Entre as 
práticas disponíveis na literatura técnica, destacase 
o Sistema Enxuto de Desenvolvimento de Produto 
(SEDP), desenvolvido pela Toyota e publicado por 
Morgan e Liker [1]. Por adotar uma filosofia enxuta, 
deixa implícita a minimização do uso dos recursos sem 
prejuízo do resultado final percebido pelo consumidor.

O objetivo do SEDP, portanto, pode ser decom
posto em duas etapas: aferir o valor definido pelo 
cliente com a máxima precisão e, a partir daí, 
eliminar desperdícios que reduzam esse valor.

Historicamente, na maioria das empresas fabri
cantes de bens de consumo, o desenvolvimento 
de produto confundese com o de embalagem. 
Isso ocorre porque ambos são considerados uma 
referência única e indissociável e, portanto, total
mente dependentes um do outro. Desta forma, uma 
metodologia consistente de desenvolvimento de 
produtos, como é o SEDP pode, por hipótese, ser 
aplicada ao desenvolvimento de embalagem. Este é 
o objetivo deste trabalho. 

Na bibliografia técnica sobre o tema não há 
evidências dessa aplicação, o que torna o presente 
trabalho inovador e inédito, além de relevante e atual, 
circunstâncias estas que justificam sua realização. 

2. revisão bibliográfica

2.1 Sistema embalagem

Segundo Cabral [2], a embalagem é um sistema 
que pode ser definido como “o conjunto de operações, 
materiais e acessórios utilizados na indústria com 
a finalidade de conter, proteger e conservar os 
diversos produtos e transportálos aos pontos de 
venda ou utilização, atendendo às necessidades dos 
consumidores e/ou clientes por um custo adequado e 
respeitando a ética e o meio ambiente”.

O mesmo autor afirma ainda que o processo 
de desenvolvimento de embalagens exige um 
esforço integrado de várias áreas como: Compras, 

Planejamento de Produto, Design, Finanças, Vendas 
e Marketing, Produção, Engenharia, Qualidade e 
Recursos Humanos.

O Sistema Embalagem pode ser composto pelos 
seguintes subsistemas relacionados na Figura 1:

Projeto Criação

Especi�cação

Seleção de
fornecedores

Compra e 
entrega

Recebimento e
estocagem

Processamento e
estocagem

Distribuição

PDV

Consumidor

Figura 1. Subsistemas do sistema embalagem.

Para o autor, desenvolver embalagem é respon
der a duas questões básicas: o que o consumidor 
deseja? e Como o produto se deteriora? A primeira 
remete aos aspectos do design e da funcionalidade. A 
segunda força o entendimento das funções conter e 
proteger citadas anteriormente.

Na organização em estudo podese afirmar que 
o desenvolvimento de embalagem está repleto de 
vícios, desperdícios e falta de padronização, resul
tando, em desenvolvimentos lentos, com custos 
elevados relacionados, por exemplo, ao retrabalho, 
mu danças tardias no desenvolvimento e/ou pós
lançamento, grande quantidade de defeitos, resul
tando em qualidade final percebida inferior à 
desejada.

Percebese, portanto, que as empresas, de forma 
geral, necessitam introduzir produtos e embalagens 
no mercado com muita agilidade e rapidez, sinôni
mos de qualidade, e dispõe de pouco tempo dedi
cado para esse fim. Para o bom gerenciamento das 
atividades de desenvolvimento é oportuno avaliar a 
aplicabilidade do SEDP como um meio de reduzir 
prazos e otimizar o uso dos recursos disponíveis.

2.2 desenvolvimento  
convencional de produtos

Para Rozenfeld et al. [3], desenvolver pro dutos 
e, consequentemente, embalagens, consiste em 
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um conjunto de atividades por meio das quais se 
busca, a partir das necessidades do mercado e das 
possibilidades e restrições tecnológicas, e consi
derando as estratégias competitivas e de produto da 
empresa, chegar às especificações de projeto de um 
produto e de seu processo de produção, para que a 
manufatura seja capaz de produzilo.

De acordo com Clausing [4] e Valenti [5], o 
pro cesso convencional de desenvolvimento de 
produtos é realizado de forma sequencial, ou seja, 
cada área funcional da empresa, após executar suas 
atividades transfere a documentação acabada para 
o departamento seguinte que então inicia o seu 
trabalho.

O processo de desenvolvimento [6] corresponde 
a uma série de ativi dades organizadas com o 
objetivo de transformar um conceito em um bem de 
consumo tangível. Começa com a percepção de uma 
oportunidade de mercado e termina com a produção, 
venda e entrega de um produto.

Com o avanço da tecnologia e crescente com
plexidade dos produtos, essa abordagem tornouse 
ineficiente. As empresas começaram a apresentar 
diversos problemas e limitações, tais como: difi
culdade de projetar com simplicidade, falta de 
atenção ou atenção reduzida com a qualidade do 
produto, tempos excessivos de desenvolvimento, 
inexistência de integração entre as diversas fases de 
projeto e produção, falta de foco no cliente, pouco 
envolvimento com fornecedores no desenvol
vimento de produtos e falhas no processo de me
lhoria contínua [6].

Com o consequente e irreversível aumento 
de complexidade nos produtos desenvolvidos 
percebeuse a necessidade de busca de alternativas 
relacionadas à redução dos tempos e dos custos 
de desenvolvimento. Buscouse estimular a inte
gração das áreas envolvidas e de incrementar as 
percepções relacionadas ao nível de qualidade e ao 
valor reconhecido no produto pelos consumidores. 
Este novo cenário deve ser a grande motivação 
que leva à substituição do modelo convencional de 
desenvolvimento por outro focado na eliminação de 
desperdícios e na melhoria contínua. Este é o ponto 
de partida do estudo da possível adoção do SEDP.

2.3 desenvolvimento SedP  
de produtos

Um Sistema Enxuto de Desenvolvimento de 
Produto (SEDP) combina qualidade, agilidade e 
as vantagens de custo da padronização. Pode ser 
considerado, portanto, uma prática inovadora que 
traz consigo, em sua aplicação, forte melhoria de 
processos, do relacionamento de suas interfaces, 
especialmente, aquela existente com os consumidores.

Morgan e Liker [8] afirmam que para ser bem
sucedida, uma organização precisa encontrar a 
conjugação apropriada entre os subsistemas social 
(pessoas e a cultura da empresa) e técnico (máquinas, 
políticas e procedimentos) que se adapte ao objetivo 
organizacional e ao ambiente externo em que a 
organização está inserida.

Surge daí o conceito de sistemas sociotécnicos 
constituídos por três subsistemas esquematizados na 
Figura 2: Processos; Pessoal Habilitado; Ferramen
tas e Tecnologias. No SEDP, esses três subsistemas 
são interrelacionados e interdependentes e influen
ciam a capacidade da organização de atingir seus ob
jetivos internos e externos. 

Sistema Enxuto de
Desenvolvimento de

Produto

Processos

Pe
ss

oa
l H

ab
ili

ta
do

Ferram
entas e

Tecnologias

Figura 2. Elementos de um sistema alinhado que se apoiam mu
tuamente.

Os treze princípios que regem o SEDP serão resu
midos a seguir:

2.3.1 Subsistema processos 
(Princípios 1 a 4)

Abrange todas as tarefas e sequências de tarefas 
exigidas para levar um produto desde o conceito até 
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o começo da produção. Para o SEDP existe maior 
interesse pelo processo prático: as atividades do 
diaadia pela qual a informação flui, os projetos 
evoluem, os recursos são consumidos, os testes são 
realizados e completados, protótipos são construídos, 
as especificações desenvolvidas, até, enfim, emergir, 
de tudo isso, um produto acabado [8].

Princípio 1: Identificar valor definido pelo con
sumidor para separar valor agregado de des perdício

Trabalhase, ao mesmo tempo, nas oportunidades 
de separação das atividades de agregação de 
valor daquelas reconhecidas como geradoras de 
desperdícios. As características de valor devem ser:

• Estabelecidas de forma clara para definir o 
escopo do produto e o escopo do projeto;

• Comunicadas a todas as equipes de projeto 
(equipes multifuncionais);

• Alinhadas e postas em operação com obje
tivos significativos e mensuráveis que repre
sentem tarefas específicas que cada inte
grante da equipe do produto tenha condições 
efetivas de executar.

Princípio 2: Concentrar esforços no início do pro
cesso de desenvolvimento de produto para ex plorar 
integralmente soluções alternativas en quan to existe a 
máxima flexibilidade no projeto

As maiores oportunidades de otimização estão 
no início dos trabalhos, onde existem menores riscos 
associados às alternativas avaliadas e pou quíssimos 
impactos em termos de execução. Devem ser 
analisadas simultaneamente múltiplas alternativas 
até que se chegue a uma solução ótima, ou quase 
ótima, para o produto [7].

Princípio 3: Criar um nivelamento de fluxo do 
processo de desenvolvimento de produto

Para nivelar o fluxo de processo devese: 
• Eliminar atividades que não agregam valor, 

cadenciando o processo de modo a obter 
fluxo contínuo;

• Eliminar desperdícios;
• Reduzir a variabilidade das tarefas espe cíficas 

do projeto e da demanda interre lacionada, 

definida como a diferença de tempo entre o 
prazo marcado para a chegada da tarefa a uma 
estação de trabalho e sua chegada efetiva;

• Ajustar recursos à demanda e às suas variações;
• Adotar o pokayoke.

Princípio 4: Utilizar padronização rigorosa de pro
dutos, processos e de competências para redu zir a 
variação e criar flexibilidade e resultados previsíveis

É indispensável padronizar produtos, processos e 
competências. Assim procedendo, criase a base para 
a melhoria contínua do processo de desenvolvimento. 

2.3.2 Subsistema pessoal habilitado  
(Princípios 5 a 10)

Envolve recrutamento, seleção e treinamento 
de engenheiros e coordenadores de projetos, 
estilos de liderança e padrões de estrutura e 
aprendizagem organizacionais. O grau que uma 
empresa com partilha esses fatores entre seus 
integrantes e asso ciados é uma medida da força 
da cultura, bem como um importante princípio do 
pensamento enxuto. As pessoas são a essência e a 
energia de um SEDP [1].

Princípio 5: Desenvolver um sistema de 
“EngenheiroChefe” para integrar o desenvolvi
mento do início ao fim

Ele é o responsável por definir a situação exata de 
qualquer projeto em andamento, tanto em termos de 
processos, quanto em termos técnicos. Representa a 
voz do cliente dentro da organização. Tem a liberdade 
para fazer o que for necessário a fim de cumprir 
os compromissos relacionados ao projeto. Ele é o 
“dono” do projeto de forma integral, do conceito ao 
estilo, do protótipo ao lançamento.

Princípio 6: Organizar para balancear a competência 
funcional e a integração multifuncional

Devese buscar um equilíbrio entre a excelência 
funcional e a integração dos especialistas entre 
os departamentos e projetos de forma a tornálos 
focados no cliente e no produto em desenvolvimento. 
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Princípio 7: Desenvolver competência técnica su
perior em todos os participantes do projeto

Um SEDP é sustentado por pessoas e, portanto, 
quanto maior a sua excelência maior será a eficiência 
do sistema. 

Princípio 8: Integrar plenamente os fornecedores ao 
sistema de desenvolvimento de produtos

Os fornecedores devem constituir uma parte 
fundamental do SEDP e da cadeia logística enxuta 
e serem incluídos no desenvolvimento desde o 
início das atividades, onde se discute os primeiros 
conceitos do produto. 

Princípio 9: Consolidar o aprendizado e a melhoria 
contínua

O aprendizado e a melhoria contínua carac
terizam um processo de solução de problemas que 
evita a sua recorrência. 

Princípio 10: Construir uma cultura de suporte à 
excelência e à melhoria contínua

Há que se criar uma cultura organizacional que 
dê sustentação às práticas de excelência e como 
forma de perenizar os ganhos obtidos.

2.3.3 Subsistema ferramentas e tecnologia 
(Princípios 11 a 13)

Inclui softwares produtivos e softwares de su
porte para o controle do projeto de desenvolvimento 
do produto. Tem como finalidade suportar a aná
lise e a resolução de problemas, aprendizagem 
ou padronização das melhores práticas, além de 
funcionar como banco de dados (knowhow).

Princípio 11: Adaptar a tecnologia para que sirva ao 
pessoal e aos processos

O uso adequado da tecnologia permite realizar 
uma gama considerável de testes “virtuais” que de
mandam menos tempo e possibilitam a obtenção de 
excelente nível de qualidade dos produtos, resul tando, 
obviamente, em economias de custo e de tempo. 

Princípio 12: Alinhar a organização mediante comu
nicação simples e visual

A comunicação deve ser objetiva, precisa e 
focada nos fatos essenciais. Isso significa reunir 
todas as opiniões, em todos os níveis, e transmitilas, 
no tempo certo, a todos os envolvidos no processo de 
forma a concretizar o objetivo determinado. 

Princípio 13: Usar ferramentas poderosas para a 
padronização e o aprendizado organizacional

A padronização e o aprendizado organizacional 
dependem do conhecimento que a organização possui. 
Tal conhecimento deve estar suportado por banco de 
dados de know how, listas de verificação, matrizes 
de qualidade, entre outros, que apesar de serem úteis 
e confiáveis, precisam aproximarse de forma intensa 
do verdadeiro conhecimento que as pessoas possuem. 
Desta forma, o arquivamento do chamado conhecimento 
tácito (know how) na forma de padrões é fundamental, 
mas não substitui o profundo conhecimento dos 
especialistas funcionais, pois é neles que se concentra o 
verdadeiro banco de dados da organização. 

Como pôde ser observado, os 13 princípios são 
aplicáveis a quaisquer tipos de projetos de desen
volvimento, incluindo os de embalagem e sistema 
embalagem. 

Para melhor analisar os efeitos do SEDP é 
necessário levantar indicadores e critérios de de
sempenho consistentes. Para tanto, podese usar o 
mapeamento de fluxo de valor.

2.4 mapeamento de fluxo de valor 

O Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) é um 
diagrama simples que considera todas as etapas en
volvidas nos fluxos de materiais e informação, ne
cessárias para atender os clientes, durante as diversas 
fases do desenvolvimento. São importantes ferra
mentas que permitem avaliar processos e revelam 
oportunidades de melhoria. Sua utilidade principal 
no SEDP referese em mostrar os desperdícios iden
tificados no mapeamento do estado atual no desen
volvimento do sistema embalagem em estudo e que 
deverão ser combatidos e eliminados com a implan
tação do SEDP.
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Assim, o MFV adaptado ao ambiente administrativo 
focaliza no fluxo de informações e ajuda a planejar 
e ligar as iniciativas enxutas para se atingir o estado 
futuro planejado através da captura sistemática de 
dados e de sua análise, resultando na redução de custo 
através da eliminação de desperdícios e a criação de 
fluxos suaves de informação e trabalho [8].

Todo o processo, portanto, baseiase no conhe
cimento prévio do estado atual dos processos 
de desenvolvimento do sistema embalagem em 
estudo, a aplicação das diretrizes que a metodologia 
SEDP propõe e a projeção de um sistema de 
desenvolvimento, inserido no sistema embalagem, 
melhorado e que contempla a melhora dos indicadores 
relacionados aos prazos, custos e qualidade, com 
foco principal na eliminação de desperdícios.

3. metodologia

3.1 tipo de pesquisa

Quanto à sua finalidade:
•	 Pesquisa aplicada: objetiva gerar conhe

cimentos para aplicação prática dirigida à 
solução de problemas específicos [9].

Quanto aos seus objetivos:
•	 Pesquisa exploratória: proporciona maior 

familiaridade com o problema, com vistas 
a tornálo mais explícito ou a construir 
hipóteses. Envolve levantamento biblio
gráfico, entrevistas, análise de exemplos. 
Assume, em geral, as formas de Pesquisas 
Bibliográficas e Estudos de Caso [9].

Quanto aos métodos:
•	 Pesquisa bibliográfica: elaborada com 

base em material já publicado, fornecendo 
fundamentação teórica ao trabalho bem 
como a identificação do estágio atual do 
conhecimento referente ao tema.

•	 Estudo de caso: é uma modalidade de 
pesquisa amplamente utilizada nas ciências 
biomédicas e sociais. Consiste no estudo 
profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e 
detalhado conhecimento.

3.2 Fonte de dados

3.2.1 dados primários

São aqueles levantados pelo próprio autor, 
obtidos por meio de observação direta na área em 
estudo (que executa vários dos diversos processos 
relacionados ao Sistema Embalagem).

A empresa em estudo é uma multinacional 
alemã, fundada ainda no século XIX, que conta 
com cerca de 50 mil funcionários e opera em 
vários países com marcas e tecnologias de ponta 
em três áreas de negócios: Detergentes e Produtos 
de Limpeza, Cosméticos e Cuidados Pessoais e 
Tecnologias em Adesivos.

Ocupa posições de liderança nos mercados 
mundiais, tanto nos negócios ao consumidor como 
também nos negócios industriais com marcas fortes 
e conhecidas. Está presente no mercado brasileiro a 
mais de 50 anos e é considerada como uma empresa 
de grande destaque em seu segmento.

3.2.2 dados secundários

São aqueles obtidos a partir de várias fontes. Neste 
estudo, foram obtidos por meio de relatórios de atividade 
e outras publicações, consultas a revistas especializadas 
e nãoespecializadas nos meios industriais de forma 
geral, bem como artigos científicos, dissertações e 
teses, palestras e treinamentos, entre outros, as quais 
foram assistidas pelo autor.

3.3 Levantamento de dados

3.3.1 elaboração de fluxograma  
do processo atual

A coleta de dados baseouse na medição 
do tempo e observação do sequenciamento de 
cada atividade executada pelos funcionários da 
Engenharia de Embalagem e em outras interfaces 
da empresa em estudo relacionadas a um projeto de 
desenvolvimento (Figura 3) do sistema embalagem 
para uma embalagem primária de adesivos.
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Figura 3. Projeto de desenvolvimento do sistema embalagem.
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 ▪ Estado Atual [Conforme Quadro 1 existe 
um período de desenvolvimento de 157 dias 
(período total)].

Quadro 1. 

Atividades (Dias) PARETO %
160 Produção fornecedor 28 1 17,8
30 Desenvolvimento e Obtenção de Amostra 21 2 13,4
20 Desenvolvimento e Estudo de Custo 14 3 8,9
50 Cadastro IDH SAP - Descentralizado 14 4 8,9

130 Aprovação Especificações 14 5 8,9
10 Abertura de STAGE GATE/NPI 7 6 4,5
60 Definições de LABOR e RECURSO 7 7 4,5
80 Confirmação Custos 7 8 4,5
90 Desenvolvimento de Artes 7 9 4,5

100 Aprovação Artes Workflow Notes 7 10 4,5
110 Aprovação Artes no Fornecedor 7 11 4,5
190 Produção HENKEL 7 12 4,5
70 Cadastro Receita SAP 3 13 1,9

120 Desenvolvimento de Especificações 3 14 1,9
180 Inspeção da Qualidade 3 15 1,9
40 Aguardar Código IDH Alemanha 2 16 1,3

140 Confirmar Requisição 2 17 1,3
150 Confirmar colocação de Pedido 2 18 1,3
170 Acompanhamento 1ª Produção 1 19 0,6
200 Avaliação 1ª Produção 1 20 0,6

Total 157 100

Quadro 2. 

(Dias) PARETO %
160 Produção Fornecedor 21 1 20,4
30 Desenvolvimento e Obtenção de Amostra 14 2 13,6
20 Desenvolvimento e Estudo de Custo 7 3 6,8
50 Cadastro IDH SAP - Descentralizado 7 4 6,8

130 Aprovação Especificações 7 5 6,8
80 Confirmação Custos 7 6 6,8
90 Desenvolvimento de Artes 7 7 6,8

190 Produção HENKEL 7 8 6,8
10 Abertura de STAGE GATE/NPI 3 9 2,9
60 Definição de LABOR e Recurso 3 10 2,9

100 Aprovação Artes Workflow Notes 3 11 2,9
110 Aprovação Artes no Fornecedor 3 12 2,9
180 Inpeção de Qualidade 3 13 2,9
120 Desenvolvimento de Especificações 3 14 2,9
70 Cadastro Receita SAP 2 15 1,9
40 Aguardar código IDH Alemanha 2 16 1,9

140 Confirmar Requisição 1 17 1,0
150 Confirmar Colocação de Pedido 1 18 1,0
170 Acompanhamento 1ª Produção 1 19 1,0
20 Avaliação 1ª Produção 1 20 1,0

Total 103 100

 ▪ Estado Futuro [Após a aplicação dos conceitos 
relacionados ao desenvolvimento enxuto, 
conforme Quadro 2, existe um período de 
desenvolvimento de 103 dias (período total)].
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Figura 4. Estado Atual x Estado Futuro.

Com a utilização dos conceitos de SEDP 
aplicados ao Sistema Embalagem na empresa 
em estudo, poderseá chegar a uma condição de 
Estado Futuro (Quadro 2) potencialmente melhor 
do que a observada no Estado Presente, conforme 
demonstram o Quadro 2 e a Figura 4.

3.3.2 estabelecer indicadores de  
desempenho

Passo #1: Para cada princípio foram elaboradas cinco 
(5) questões que estão intimamente relacionadas ao 
mesmo, conforme Quadro 3.

Quadro 3. 

D
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1

Existe a figura de um responsável pelo Projeto de  
Desenvolvimento que consegue coordenar e  
responder pelo mesmo tanto em termos de  
processos quanto em técnicos?

2

A necessidade do cliente é amplamente  
reconhecida pelo Coordenados do Projeto e a  
mesma é transferida detalhadamente para o  
Desenvolvimento do Produto?

3

Além de promover os objetivos comuns de satisfação 
dos clientes e do sucesso de empresa  
é responsável por concretizar metas de qualidade, 
segurança, custos e prazos?

4
Existe uma equipe multifuncional de  
especialistas funcionais que atua em conjunto  
com o Coordenador do Projeto?

5

Os projetos são coordenados com alta  
disciplina, principalmente, relacionadas  
aos prazos e aos custos e, sobretudo, com uma ati-
tude de não fazer concessões em relação á  
concretização das metas.

Média

Passo #2: Em seguida, para cada questão criada foi 
atribuída uma nota que varia de 1 a 5, sendo disposta 
conforme Quadro 4.

Quadro 4. 

Nota Justificativa:

1 Não atende ao requisito SEDP;

2
Possui alguma ação básica que pode ser  
identificada como um princípio a ser desenvolvido  
para a prática do SEDP;

3 Atende o requisito minimamente;

4 Atende o requisito de forma adequada;

5 Atende plenamente ao requisito SEDP  
(Referência = TOYOTA);

Passo #3: Após as notas terem sido dadas (Passo #1), 
verificase a MÉDIA obtida entre as notas dadas para 
as cinco perguntas.

Passo #4: Foi estabelecido um PESO que varia de 1 
a 10 para cada princípio, conforme Quadro 5.

Quadro 5. 

Processos Pessoal  
habilitado

Ferramentas  
e tecnologia

Pr
in

cí
pi

os

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3

Pe
so

s

10 8 7 8 10 7 8 6 6 8 7 8 8

 ▪ Critério para adoção dos pesos: foi definido 
com base na importância dada a cada princípio 
na organização em estudo no ions tante do 
levantamento de dados. O critério de Pesos 
pode ser ajustado à medida que a metodologia 
se torne mais madura em termos de aplicação 
e em repetidos ciclos de projetos.
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Passo #5: Com o valor da MÉDIA (2,2) e o PESO 
(8) adotado para cada princípio, obtevese o VALOR 
(produto MÉDIA x PESO) que será utilizado para o 
cálculo final do SUBSISTEMA, conforme Quadro 6.

Quadro 6. 

Peso
Média 2,2 8 17,6

Passo #6: O processo foi executado para cada um 
dos princípios existentes em cada SUBSISTEMA.

Passo #7: Para o SUBSISTEMA PROCESSOS 
foi obtida uma MÉDIA PONDERADA conforme 
Quadro 7.

Quadro 7. 

Média Peso Média x Peso
1 2,4 10 24,0
2 2,6 8 20,8
3 2,6 4 18,2
4 1,6 8 12,2

Total 33 75,8

Passo #7.1: MÉDIA PONDERADA = 75,8/33 é 
MÉDIA PONDERADA = 2,3

Passo #7.2: A MÉDIA PONDERADA deve ser obtida 
para cada SUBSISTEMA, conforme Quadro 8.

Quadro 8. 

SEDP Estudo de Caso
1 Processos 2,3
2 Pessoal Habilitado 2,2
3 Ferramentas e Tecnologia 1,5

3.3.3 Passo #8:

A MÉDIA PONDERADA obtida para cada SUB
SISTEMA é comparada com a referência. Adotouse 
que a referência Toyota tem MÉDIA PONDERADA 5 
em todos os SUBSISTEMAS, conforme Quadro 9.

Quadro 9. 

SEDP Estudo de Caso Referência
1 Processos 2,3 5,0
2 Pessoal Habilitado 2,2 5,0

3 Ferramentas e 
Tecnologia 1,5 5,0

3.3.4 mapeamento do estado presente

A Figura 5 apresenta o Mapa de Fluxo do Estado 
Corrente do Processo (MFECP). A montagem do 
FLUXO MFECP considerou as atividades que 
possuem maior tempo de processo (TP) e tempo de 
espera (TE). É importante ressaltar, para efeito de 
estudo, que o tempo utilizado pelo fornecedor para 
a MANUFATURA (externa) seja classificado como 
um tempo que NÃO AGREVA VALOR ATIVO 
(NAVA).

3.4 Avaliação dos resultados

Os resultados obtidos foram avaliados consi
derando que o sistema inicialmente deve estar 
próximo da nota 3 (atende o quesito minimamente). 
Estes valores permitem verificar, de forma rápida, o 
posicionamento da organização e possibilita o ime
diato estabelecimento de planos de ação para os três 
subsistemas componentes do SEDP (PROCESSOS, 
PESSOAL HABILITADO e FERRAMENTAS E 
TECNOLOGIA), que permitirão avançar na direção 
de um desenvolvimento de sistema embalagem livre 
de desperdícios.

3.5 elaboração do mapa para  
o estado futuro

Foram elaboradas propostas para melhorias 
no sistema em estudo, de modo que a nota 4 seja 
atingida no médio prazo por meio de planos de ação 
estabelecidos.

3.6 estimativa de benefícios a obter

Foram estimados benefícios relacionados à 
redução do tempo de execução e melhora dos níveis 
de qualidade. Podese afirmar que a otimização dos 
recursos implicará em sensível redução de custos, 
tornando os desenvolvimentos mais baratos.
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Figura 6. Aplicação do SEDEP no sistema embalagem.
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4. resultados e discussão

4.1 Fluxograma do processo atual

Como toda nova metodologia desenvolvida e 
aplicada (Figura 6), a aplicação do SEDP no sistema 
embalagem permitirá ao longo de sua utilização ser 
ajustada, melhorada e devidamente customizada 
(pequenos ajustes de adequação) que permitirão uma 
aplicação mais simplificada, precisa e mais adaptada 
à realidade de cada organização.

4.2 indicadores de desempenho

4.2.1 Aplicação do questionário –  
estabelecimento de indicadores  
de desempenho

Abaixo segue uma avalição que considera as 
questões relacionadas a cada princípio do SEDP e a 
pontuação atingida aplicada ao Estudo de Caso sendo 
sempre comparada à referência Toyota de acordo 
com Quadro 10 (Subsistema #1: Processos), Quadro 

11 (Subsistema #2: Pessoal Habilitado) e Quadro 12 
(Subsistema #3: Ferramentas e Tecnologia).

4.2.2 Avaliação do sistema embalagem  
baseado no questionário SedP

Baseado na Figura 7 e nos dados obtidos verifica
se que o sistema embalagem para o desenvolvimento 
de embalagem primária para adesivos (estudo de 
caso) está longe de praticar o que o SEDP exige em 
termos de práticas de excelência para a condução dos 
projetos de desenvolvimento considerados enxutos. 
Os resultados obtidos foram avaliados considerando 
que o sistema inicialmente deve estar próximo da 
nota 3 (atende o quesito minimamente).

Estes valores permitem verificar, de forma rápida, 
o posicionamento da organização e possi bilita o 
imediato estabelecimento de planos de ação para os 
três subsistemas componentes do SEDP (Processos, 
Pessoal Habilitado e Ferramentas e Tecnologia), que 
permitirão, com sua execução e implementação, 
avançar na direção de um desenvolvimento de 
sistema embalagem livre de desperdícios.
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Figura 7. Gráfico radar.
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Quadro 10. Subsistema #1/processos: média ponderada.

Estudo de Caso Referência

Notas Notas
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io 1 Há um conhecimento claro de que o  

cliente valoriza no produto? 3 5

2 As características de valor para o produto  
estão claramente definidas? 2 5

3

As características estão transformadas em objetivos 
significativos e mensuráveis (quantitativos e  

qualitativos) para que cada participante do projeto 
possa efetiva-lá no produto?

2 5

4
Há uma liderança de projeto que informa quais os 

objetivos específicos, detalhados de forma a gerar um 
produto que entrega valor ao cliente?

3 5

5
Os desperdícios relacionados ao desenvolvimento do 

produto podem ser claramente  
caracterizados e combatidos?

2 Peso 5 Peso

Média 2,4 10 24,0 5,0 10 50,0
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Várias alternativas para o desenvolvimento do Produto são explora-
das no início do Projeto [avaliando o desempenho das alternativas 

(características essenciais) de forma comparativa com testes rápidos 
alinhados aos objetivos do programa, analisando o impacto de cada 

alternativa sobre o custo, qualidade e o desempenho]?

3 5

2
Há um rigoroso processo de planejamento que antecede o ínicio 

da fase de execução principalmente voltado para verificar as várias 
alternativas relacionadas ao projeto?

1 5

3

Existe a possibilidade de utilização de plataformas de  
produtos já existentes (internamente e nos fornecedores) assim  

como reutilização de componentes comuns (observação de  
compatibilidade antes da conclusão)?

4 5

4

Equipes multifuncionais (que incluem Engenharia e Manufatura) são 
envolvidas logo no ínicio do projeto para que possam avaliar  

alternativas pata a execução do produto visando uma solução única, 
que contemple os esforços de Engenharia e as condições de  

manufaturabilidade (processamento) do produto?

3 5

5

Existe aplicação de Engenharia simultânea (atividade realizadas em 
paralelo) no desenvolvimento do Produto  

funcionado como o elo entre diversos processos, desde o conceito 
até a distribuição final do produto?

2 Peso 5 Peso

Média 2,6 8 20,8 5,0 8 40,0

Notas Notas
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1
No Desenvolvimento de Produtos observa-se um fluxo de  

trabalha organizado com cadeias de trabalho identificáveis  
com funções características próprias?

4 5

2
Observa-se um fluxo continuo, sem paradas ou obstáculos  

(desperdícios) durante todas as faces e atividades de  
desenvolvimento de produto?

1 5

3 Pode-se observar que o trabalho básico e essencial nas atividades de 
desenvolvimento sejam, similares ao longo de todos os projetos? 3 5

4

A padronização de atividades componentes do Projeto,  
consideradas as mais comuns, que permitem ações de  

planejamento mais adequadas, pode ser observada ao longo de  
cada projeto e dos vários projetos executados?

3 5

5

Pode-se observar um cadenciamento do Projeto de Desenvolvimento 
por meio de nivelamento de carga de trabalho, estabelecimento de 
fluxo continuo por meio de atividades sincronizadas e padronização 

da execução das tarefas?

2 Peso 5 Peso

Média 2,6 7 18,2 5,0 7 35,0
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Notas Notas
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1
Pode ser verificada um busca frequente pela padronização das 

tarefas mais comuns observadas no processo de desenvolvimento de 
produtos?

2 5

2
Pode ser observadas a utilização de Listas de Verificação (check-lists) 

que funcionem como lembretes de práticas (conhecimento  
acumulados) que não podem ser esquecidas?

1 5

3

Pode ser observada a rigorosa padronização dos processos de 
 desenvolvimento e de execução do Projeto de forma a se obter  
constante análise das tarefas consideradas comuns e as saídas  

pertinentes a cada etapa do processo?

2 5

4
Observa-se um rigoroso ao treinamento relacionado às competências e 
habilidades técnicas de desenvolvimento, por um longo período, princi-
palmente, aquelas voltadas para as atividades operacionais do dia a dia?

1 5

5 Pode-se observar processos com pouca ou nenhuma variação entre 
projetos executados além de excelente nível de velocidade na execução 1 Peso 5 Peso

Média 1,6 8 12,8 5,0 8 40,0

Total 33,0 75,8 Total 33,0 165,0

MP 2,3 MP 5,0

Quadro 11. Subsistema #2/Pessoal habilitado: média ponderada.
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Existe a figura de um responsável pelo Projeto de  
Desenvolvimento que consegue coordenar e re-

sponder pelo mesmo tanto em termos de processos 
quanto em termos técnicos?

Notas Notas

2
A necessidade do cliente é amplamente reconhecida 
pelo Coordenados do Projeto e a mesma é transferida 
detalhadamente para o Desenvolvimento do Produto?

4 5

3

Além de promover os objetivos comuns de satisfação 
dos clientes e do sucesso de empresa. é responsável 

por concretizar metas de qualidade, segurança, 
custos e prazos?

2 5

4
Existe uma equipe multifuncional de especialistas 

funcionais que atua em conjunto com o  
Coordenador do Projeto?

2 5

5
Existe uma equipe multifuncional de especialistas 

funcionais que atua em conjunto com o  
Coordenador do Projeto?

3 Peso 5 Peso

Média 2,8 10 28,0 5,0 10 50,0

Estudo de Caso Referência
Notas Notas
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Observa-se na condução dos projetos forte enfoque 
funcional (grande especialização técnica e experiên-
cia funcional) enfoque em produtos (conhecimentos 

profundos de categorias de produtos/famílias)?

2 5

2

O foco no produto considera os fatores que o  
cliente realmente valoriza e os satisfaz estabelecendo 

assim características e funções que o produto  
deve possuir de forma a satisfazer suas necessidades 

pós-lançamento?

3 5

3 Observa-se sinergia e integração multifuncional 
durante o desenvolvimento do produto? 2 5

4

Observa-se que os Coordenadores de Projetos estão, 
de fato, focados no cliente e no produto enquanto os 
Gerentes Funcionais focados na administração e no 

aperfeiçoamento dos Engenheiros e Assistentes?

3 5

5 2 Peso 5 Peso
Media 2,4 7 16,8 5,0 7 35,0
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Estudo de Caso Referência
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1

Observa-se um plano de desenvolvimento de Pessoas que 
participem ativamente do Projeto de  

Desenvolvimento, tomando-as mais capacitadas para a 
execução de suas tarefas?

2 5

2
As pessoas envolvidas do desenvolvimento possuem grau 

elevado de conhecimento técnico que é altamente valorizada 
durante o desenvolvimento do produto?

3 5

3

Os envolvidos no Projeto de Desenvolvimento podem 
acompanhar o processo “in loco” de forma a verificar situação 

real de processamento e, neste caso, podem, se necessário, 
colocar “a mão na massa”?

3 5

4
Existe um processo de avaliação de Produtos concorrentes 

onde seja permitida a montagem e desmontagem e avaliação 
funcional de cada para componente?

1 5

5

Poder m ser observadas reuniões diárias de atualização, normal-
mente, efetuadas no local onde o produto será manufatura e 

que permitem o esclarecimento de dúvidas e demonstram uma 
atualização diária e precisa do andamento dos projetos?

1 Peso 5 Peso

Media 2,0 8 16,0 5,0 8 40,0

Estudo de Caso Referência
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1
Os fornecedores estão envolvidos nos Processos de  

Desenvolvimento de Novos Produtos desde a Fase do  
Projeto (Definição do Conceito)?

3 5

2

Existem evidências de que os fornecedores são efetivamente 
cobradas de forma bastante exigente em termos de compri-
mento dos prazos, inovação, qualidade e redução de custos?  

Existem indicadores disponíveis?

2 5

3
Existe um intercâmbio de Conhecimento entre as áreas Téc-
nicas (Empresa Principal e Fornecedor) de forma a integrar e 
cimentar um relacionamento muito próximo entre ambos?

2 5

4

Os fornecedores são avaliados em termos de compatibili-
dade e estão alinhados profundamente ao desenvolvimento 
e apresentam várias opções (múltiplas alternativas) nas fases 

iniciais do desenvolvimento?

2 5

5

Pode-se verificar um desdobramento dos conceitos de um 
SEDP (Sistema Enxuto de Desenvolvimento de Produto) nos 
fornecedores ativos e que suportam desenvolvimentos na 

Empresa principal?

1 Peso 5 Peso

Media 2,0 6 12,0 5,0 6 30,0

Estudo de Caso Referência
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1
Existe alguma forma ou procedimento que permita o  

armazenamento e transferência do chamado conhecimento 
tácito entre os envolvidos no Projeto?

2 5

2
Os teste, quando aplicáveis, são realizados para verificar a 
ocorrência de falhas (testes tanto, de forma a entender os 

limites absolutamente físicos de seus subsistemas?)
2 5

3

Existente uma avaliação cuidadosa do Produto realizada  
por vários grupos envolvidos em sua manufatura  

(envolvidos no Processo), de forma a averiguar potenciais/
possíveis ocorrências de falhas?

1 5

4
Reuniões diárias de acompanhamento do Projeto com o 

intuito de captar informações relevantes ao aprendizado são 
realizadas ao longo do desenvolvimento?

1 5

5

Observam-se curvas de aprendizado mais curtas devido 
ao grande número de projeto realizados que permitem 

melhorar por meio da repetição (mais ciclos de aprendizado 
ao longo de múltiplos produtos/projeto)?

3 Peso 5 Peso

Media 1,8 6 10,0 5,0 6 30,0
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Estudo de Caso Referência

Notas Notas
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1

Pode ser observada uma cultura organizacional enxuta ca-
paz de dar sustentação às poderosas ferramentas no SEDP 
de forma a tornar possível sua aplicação num processo de 

desenvolvimento de produto?

1 5

2

As pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento 
de produtos, assim como a organização de forma geral, 

acreditam que o SEDP seja, efetivamente uma ferramenta 
adequada para o desenvolvimento de produto?

2 5

3
Os objetivos operacionais estão alinhados aos objetivos estra-
tégico da Organização, fazendo com que cada desenvolvim-
ento, esteja associado à estratégia principal da organização?

4 5

4
Os projetos são criados de forma de organizada e com 

definição suficiente sobre o grau de propriedade, gerando 
uma cultura focada no grau de priorização de cada projeto?

2 5

5

Existe a possibilidade de Especialistas funcionais serem 
agregados aos projetos (compartilhamento de recursos) 
quando estes forem necessários sem que ocorra conflito 
entre a Gerência Funcional e o Coordenador do Projeto?

2 Peso 5 Peso

Media 2,2 8 17,6 5,0 8 40,

Total 45,0 101,2 Total 45,0 225,0

MP 2,2 MP 5,0

Quadro 12. Subsistema #3/ferramentas e tecnologia: média ponderada.
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1
Existe tecnologia associada ao processo de desenvolvimento 
e a mesma será adequada ao nível de detalhamento exigido 

para a sua utilização?
2 5

2

As tecnologias disponíveis são atualizadas e, de fato, 
contribuem para o desenvolvimento do Projeto gerando 

informações perecias e que agregaram soluções técnicas de 
alto nível à execução do projeto?

1 5

3
Podem ser observadas perfeita combinação entra as fer-

ramentas técnicas complementos disponíveis e o nível de 
qualificação do pessoal (pessoas envolvidas nos projetos)?

2 5

4
As ferramentas tecnológicas atuam como capacidade ou 

catalisadores de um processo de desenvolvimento de  
produtos totalmente sincronizado?

2 5

5 As ferramentas tecnológicas disponíveis suportam adequada-
mente o desenvolvimento do produto no SEDP em estudo? 2 Peso 5 Peso

Media 1,8 7 12,6 5,0 7 35,0

Estudo de Caso Referência
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1
A comunicação que trata de assuntos relacionados ao 

desenvolvimento do produto é objetiva precisa e focada nos 
fatos essenciais?

3 5

2

A comunicação no desenvolvimento de produtos e, em pro-
jetos de forma geral, transmite a informação certa às pessoas 
certas, no momento certo, suportando, portanto, o processo 

de tomada de decisões adequadas?

3 5

3 Utiliza-se uma Gestão Visual eficaz que permite melhorar o 
nível de comunicação relacionado ao projeto? 1 5

4
Existe alinhamento de comunicação em todos os níveis par-
ticipantes do projeto de forma a que tos possuam informa-
ções relevantes que permitem a concretização do projeto?

1 5

5

A organização conhece e utiliza a comunicação por meio do 
Formato A3 (padrão de comunicação) que permite o esta-

belecimento de uma metodologia padronizada de redação 
técnica, destinado à solução de um problema, à melhoria 
continua e a conseguir comunicação transparente entre 

várias especialidades funcionais?

1 Peso 5 Peso

Media 1,8 8 14,4 5,0 8 40,
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Estudo de Caso Referência
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1 Existe um banco de dados onde possa ser efetivado o  
arquivamento do chamado conhecimento tático? 1 5

2

As listas de Verificação (check-lists) possibilitam a 
explicação do processo de raciocínio por trás  

da regra, permitindo pensar-se de forma integra na 
solução do problema?

1 5

3
As listas de Verificação (check-lists) são atualizadas ao 

final de cada projeto e utilizadas como ponto de partida 
para o projeto seguinte?

1 5

4

Outras ferramentas como Curvas de Compensação e Ma-
trizes de Decisão são também utilizadas como ferramentas 

que também ajudam na aquisição e na preservação CE 
conhecimento?

1 5

5

O benchmarking de produtos concorrentes é utilizado 
para verificar desempenho das partes e do todo e obter 

informações relevantes sobre melhores componentes de 
cada classe?

1 Peso 5 Peso

Media 1,0 8 8,0 5,0 8 40,0

Total 23,0 35,0 Total 23,0 115,0

MP 1,5 MP 5,0

4.2.3 desenho do mapa de fluxo  
do estado corrente do sistema 
embalagem

A Figura 8 apresenta o Mapa de Fluxo do Estado 
Corrente do Processo (MFECP). A montagem do 
FLUXO MFECP1 considerou as atividades que 
possuem maior tempo de processo (TP) e tempo 
de espera (TE). Para efeito de estudo, considerou
se que o tempo utilizado pelo fornecedor para a 
MANUFATURA seja um tempo que NÃO AGREVA 
VALOR ATIVO (NAVA).

4.2.4 desenho do mapa de fluxo  
do estado futuro do sistema  
embalagem

A Figura 9 apresenta o Mapa de Fluxo do Estado 
Futuro do Processo (MFEFP). Este FLUXO MFEFP2 
considerou a eliminação de algumas atividades e a 
consequente diminuição do tempo de processo (TP) 
e tempo de espera (TE) de algumas atividades onde 
essa redução pode tornarse possível.

1. MFECP: Mapa de Fluxo do Estado Corrente do Processo.
2. MFEFP: Mapa de Fluxo do Estado Futuro do Processo.

4.2.5 mapeamento do estado atual x  
mapeamento do estado futuro

Podese segmentar a melhoria em duas frentes: 
a melhoria da qualidade do processo (FTQ3) 
(Quadro 13), bem como do fluxo propriamente dito 
(Figuras 8 e 9). 

Quadro 13. Estado corrente x Estado futuro (melhorias observadas).

Estado  
Corrente

Estado 
Futuro Variação

TP [min] 4910 3590 Redução no TEMPO DE  
PROCESSO de 26,9%

TE [min] 28260 19860 Redução no TEMPO DE  
ESPERA de 29,7%

FTQ (%) 38,6 66,2 Aumento da QUALIDADE  
1ª VEZ de 71,5%

A primeira por estar fortemente vinculado à 
adoção de padrões (padronização), estabelecimento 
de procedimentos, redução da variabilidade na ação 
e treinamento dos participantes, além de assegurar 
mudanças relacionadas à melhora comportamental e 
de capacitação dos envolvidos neste processo.

3. FTQ: First Time Quality (Qualidade na 1ª vez).
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A segunda, por focar totalmente em conceber 
um processo mais enxuto, mais “limpo”, focado na 
eliminação do desperdício e na melhoria contínua, 
permitindo, sobretudo, a eliminação de algumas 
atividades, a redução dos tempos de execução 
observados no processo e os tempos de espera e a 
melhora no fluxo de informações.

Os dados apresentados abaixo (Quadro 13) de
monstram, portanto, uma sensível evolução quanto 
à diminuição de tempos de processo (TP) e tempos 
de espera (TE), além de uma sensível melhora da 
“Qualidade 1ª Vez” (FTQ). O processo em estudo 
possui ainda grande potencialidade de melhoria tanto 
em termos de redução de tempos (processamento e 
espera) quanto em termos de “limpeza” do fluxo do 
processo e informação.

5. considerações finais

Morgan e Liker (2008) afirmam que um sistema 
enxuto de desenvolvimento de produto é um ativo 
extremamente importante e valioso e que pode ser 
criado, implementado, ou ainda, aperfeiçoado em 
qualquer organização.

Partindose da premissa, o SEDP permite ser 
utilizado nas diversas fases do desenvolvimento 
do “SE” objetivando reduzir/eliminar desperdícios 
(resultando em redução do tempo de execução, 
redução de custos e provável aumento do nível 
de qualidade), no desen olvimento de produto e 
embalagem.

É uma metodologia que permite, portanto, uma 
potencial melhora dos processos de desenvolvi
mento, resultando em ganhos significativos à 
empresa que a utiliza. Precisa de um forte suporte 
em nível organizacional e possui aplicabilidade em 
outros diversos segmentos relacionados ao desenvol
vimento de Produtos.

Então, para os objetivos propostos inicialmente 
e relacionados à aplicabilidade dos conceitos do 
Sistema Enxuto de Desenvolvimento de Pro duto 
(SEDP) no desenvolvimento do Sistema Emba lagem 
(SE) para uma embalagem primária para adesivos e 
sobre a possibilidade de estabelecer se indicadores 
que permitam diagnosticar o desem penho da empresa 
no desenvolvimento de um sis tema embalagem com o 

enfoque enxuto (foco na eliminação de desperdício) 
e a contínua melhoria de processos, podese assumir 
que a metodologia é aderente a estes objetivos e 
permite ser utilizada no desenvolvimento do sistema 
embalagem em questão.

Outro fator conceitual de extrema importância, 
relacionado à mentalidade enxuta, referese à 
melhoria contínua e à busca da perfeição. Podese 
afirmar, desta forma, que o SEDP é um processo 
cíclico, repetido a cada novo projeto e a cada 
nova pequena realização. Neste contexto, novos 
conhecimentos adquiridos a cada novo projeto 
devem tornálo melhor e mais apto em atender às 
necessidades do desenvolvimento enxuto do sistema 
embalagem, portanto, caracterizarseá em um 
sistema em contínuo estado de mudança.

Há que se ressaltar, ainda, de forma muito rele
vante que não se faz qualquer projeto de desen
volvimento de produtos e embalagens com o enfoque 
enxuto sem o ingrediente e a participação efetiva 
e ativa das pessoas com capacitação e comprome
timento. Esta pode ser considerada como sendo a 
maior definição em um processo de desenvolvimen
to enxuto. Sua implementação só é possível quando 
as pessoas envolvidas estão efetivamente capacita
das para a execução e geração de padronização de 
processos que permitam o atin gimento dos ganhos 
previstos com a implantação do SEDP. Portanto, 
capacitação, conhecimento técnico e comprometi
mento são fatores de extrema relevância e que fazem 
a diferença, principalmente, naquelas organizações 
que já aplicaram a ferramenta e desfrutam dos bene
fícios advindos da mesma.

Outros desdobramentos que a aplicação do SEDP 
propicia, são:

• Melhor entendimento das reais necessidades 
dos clientes;

• Foco contínuo na eliminação de desperdícios;
• Foco contínuo na melhoria dos processos;
• Ganho de velocidade no desenvolvimento de 

projetos de novos produtos;
• Aumento do nível de qualidade dos resul

tados do projeto tanto em nível de produto 
(escopo de produto), quanto em nível de 
projeto (planejamento, execução e controle e 
monitoramento);
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• Fortalecimento da visão sistêmica e da atua
ção integrada (áreas integradas);

• Padronização de tarefas e atividades de 
desenvolvimento;

• Redução de variabilidade na execução das 
tarefas executadas;

• Armazenamento de conhecimento tácito 
(knowhow) por meio de listas de verificação 
(checklists) e outras ferramentas;

• Estabelecimento de trabalhos com o envol
vimento de equipes multifuncionais com 
capacitação técnica adequada e alinhada às 
necessidades do produto e embalagem em 
desenvolvimento;

• Desenvolvimento com a análise inicial de 
múltiplas alternativas e a busca pela enge
nharia simultânea (em processos de desen
volvimento e manufatura) quando aplicável.
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1. introdução

Ao longo da dinamicidade histórica da cons
trução da compreensão do processo de trabalho da 
enfer magem, ainda em desenvolvimento, muitas 
foram as assertivas sobre o objeto dessa categoria, 
este que por muito tempo ficou submisso aos obje tos 
de outras ciências. Mas, a partir do movimento de 
busca pela autonomia pela construção de um saber 
próprio, a enfermagem alçou vôos longínquos para 
sua libertação teórica e prática [1].

É na libertação teórica e prática que se insere o 
interesse dessa pesquisa, em analisar o percurso da 
implementação da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem – SAE como instrumento do cuidado 
ao recém-nascido – RN em Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal – UTIN.

Nos vôos de busca pela construção de um saber 
próprio, a enfermagem enveredou pelas dis cussões 

propostas pela epidemiologia crítica e moderna, 
apreendendo a enfermagem como prática social [2]; 
adentrou pelos debates filosóficos do cuidar [3,4]; 
cultivou estratégias particulares de implementação do 
seu processo de trabalho [5]; fundamentou teorias [6]; 
construiu instrumentos de avaliação e de sistematização 
do cuidar [7]; buscando oferecer significado ao 
seu trabalho e disseminar a diretriz de seu objeto, o 
cuidar. Mas, não o simples cuidar assistencial, e sim, 
o cuidar amplo, integral, intersubjetivo, planejado 
e sistematizado. Corroborando, Leonardo Boff 
acrescenta que cuidar é:

[...] cuidar da vida que o anima, cuidar 
do conjunto das relações com a realidade 
circundante, relações essas que passam 
pela higiene, pela alimentação, pelo ar que 
respiramos, pela forma como nos vestimos, 
pela maneira como organizamos nossa casa e 
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nos situamos dentro de um determinado espaço 
ecológico. Esse reforça nossa identidade 
como seres nósde relações para todos os 
lados. Cuidar do corpo significa a busca de 
assimilação criativa de tudo que nos possa 
ocorrer na vicia, compromissos e trabalhos, 
encontros significativos e crises existenciais, 
sucessos e fracasso, saúde e sofrimento. 
Somente assim nos transformamos mais e 
mais em pessoas amadurecidas, autônomas, 
sábias e plenamente livres. [3]

Ainda refletindo sobre o significado do cuidar 
para a enfermagem Maia; Erdmann; Carraro; Radunz 
apud Rocha P. K, et al. coloca que:

O cuidar, realizado pela Enfermagem, pode ser 
entendido como um processo que envolve e 
desenvolve ações, atitudes e comportamentos 
que se fundamentam no conhecimento 
científico, técnico, pessoal, cultural, social, 
econômico, político e psicoespiritual, 
buscando a promoção, manutenção e ou 
recuperação da saúde, dignidade e totalidade 
humana. [1]

Paralelamente ao cenário de desenvolvimento 
conceptual da enfermagem, os serviços de saúde 
também ampliam seus horizontes para as múltiplas 
faces de saberes que congregam a produção de 
serviços e práticas de saúde, tanto em âmbito 
hospitalar quanto domiciliar.

E, é em meio ao amadurecimento do espaço 
hospitalar, com ênfase a partir da década de 60, os 
serviços de alta complexidade ganham destaque e 
ferramentas de aprimoramento; ferramentas estas de 
caráter tecnológico, ditas duras, leveduras e leves 
[1].

Mais tarde, na década de 70, é a neonatologia 
que ganha com a evolução tecnológica estruturando 
as primeiras unidades de terapias intensivas 
neonatais[13]. Para que esse espaço de saber/prática 
pudesse oferecer uma assistência complexa ao 
recém nascido, as tecnologias duras se destacaram, 
privilegiando o modelo clínico/biológico como 
orientador da assistência.

Uma assistência orientada pelo modelo clínico/
biológicos requer que seu meio, suas ações e seus 
profissionais flutuem por essas diretrizes para realizar 
o “cuidar” proposto. Porém, pensar o cuidar como 
mera assistência pontual e fisiológica do sujeito é ir 
de encontro com a compreensão de cuidado integral 
e equânime que se prega nas discussões atuais.

A enfermagem vinculada ao espaço constante de 
indagações se insere também, em um meio fecundou 
para produção de elementos emancipadores para sua 
prática e sua produção de conhecimento.

Nesse contexto, desenvolvese as aspirações 
sobre as estratégias de implementação de instru
mentos que viabilizassem a organização da assis
tência de enfermagem; instrumentos que possibi
litasse a reflexão sobre o estado geral do paciente 
para que se estruturasse e planejasse assistências 
realmente individualizadas [8].

Estruturase, então, o que se configura como a 
SAE. Truppel et al. define SAE como:

[...] como uma metodologia para organizar 
e sistematizar o cuidado, com base nos 
princípios do método científico. Tem como 
objetivos identificar as situações de saúde
doença e as necessidades de cuidados de 
enfermagem, bem como subsidiar as inter
venções de promoção, prevenção, recu
peração e reabilitação da saúde do indivíduo, 
família e comunidade. [8]

Diante da proposta da SAE, os cuidados dire
cionados ao sujeito ganham elementos parti culares 
e sistematizados a serem complementados por uma 
assistência técnicocientífica comprometida com as 
necessidades desse sujeito, no nosso caso, os recém
nascidos acompanhados em UTI neonatais.

2. metodologia

O caminhar metodológico da presente pesquisa se 
caracterizou por uma revisão sistemática de referencias 
teóricoscientíficos que vislumbraram responder a uma 
questão norteadora de análise (como se configurou 
o percurso de implementação da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem como instrumento de 
cuidado ao neonato em UTI neonatais?).
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Como proposta desse método científico, a cons
trução da análise ocorreu de forma sistemática e 
planejada, partindo da escolha da temática geral, 
apontando o foco da pesquisa [9], categorizada como 
questão precursora da análise; definição dos critérios 
avaliativos para seleção dos referenciais teóricos; e 
reflexão crítica das idéias encontradas, estruturadas 
em eixos temáticos [10].

Castro [11] enfatiza que a revisão sistemática 
orienta o pesquisador a estruturar sua pesquisa, 
implementando elementos de caráter quantitativos 
na construção das categorias e agrupamentos dos 
critérios avaliativos.

Os campos de coleta de dados se concentraram 
nos bancos eletrônicos de artigos científicos, com 
destaque para o SCIELO e LILACS, totalizando uma 
amostra final de 15 artigos analisados. 

Para selecionar os artigos que compõem a 
amostra do estudo, construímos critérios de inclusão 
e exclusão utilizados para coletar, em um primeiro 
momento, referencias para análise.

Para critérios de inclusão foi elencado: serem 
artigos com data de publicação igual ou superior 
ao ano de 2000, garantindo assim uma seleção 
de referenciais mais atualizados; abordarem 
as temáticas inseridas na discussão proposta 
pela pesquisa; tratarem de pelo menos duas das 
categorias gerais de análise (SAE, processo de 
trabalho da enfermagem, cuidado, etapas da SAE, 
UTIN, cuidado ao recém nascido); definirem como 
descritores e/ou palavras chaves, pelo menos uma 
desta: SAE, UTIN, RN, CUIDADO, PROCESSO 
DE TRABALHO DA ENFERMAGEM; textos 
publicados em português.

Como critérios de exclusão foram propostos: 
textos publicados em outras línguas; datados, em 
sua publicação, com ano inferior a 2000; que não 
abordem a temática da pesquisa; não possuam 
descritores coerentes com os estabelecidos para 
inclusão das obras; e não apresente pelo menos uma 
palavrachave listada nos critérios de inclusão.

A partir dos critérios de inclusão e exclusão 
foram contabilizando 27 artigos que passaram para 
a segunda fase, que se caracteriza como o segundo 
momento de seleção dos dados.

No segundo momento, estes artigos após serem 
filtrados pelos critérios de inclusão e exclusão, foram 

analisados e apurados de acordo com o objetivo da 
pesquisa, compilando a amostra final anteriormente 
citada.

Na análise dos dados, artigos, foram catego
rizados dois eixos temáticos assim definidos:

1. as perspectivas para implementação da SAE 
no cuidado ao neonato em UTIN, apontando 
os obstáculos presentes na efetivação desse 
instrumento no espaço da assistência em 
saúde ao recémnascido no espaço das UTIN;

2. os entraves da SAE no cuidado ao neonato 
em UTIN, mostrando que apesar dos desafios 
reafirmam o papel da SAE na produção de 
conhecimento em enfermagem e cuidado 
prestado aos sujeitos, em particular ao RN.

Ressaltamos que, numericamente, a categoria 1 
apresentou um número superior de artigos (60%, ou 
seja, 09 artigos) que embasasse sua fundamentação, 
em detrimento aos 40%, isto é, 06 artigos, que 
fundamentaram o eixo 2.

2.1 Perspectivas da sistematização  
da assistência de enfermagem  
como instrumento de cuidado  
para o neonato 

Como já foi definido por Truppet et al (2009), 
a SAE é um instrumento metodológico que orienta 
a investigação do processo saúdedoença do sujeito, 
permitindo que se reflita sobre estratégias de atender 
as reais necessidades deste. No caso singular do 
neonato, a SAE possibilita o direcionamento de 
condutas, tendo em vista que por serem sujeitos 
préverbais e não conseguirem definir suas neces
sidades reais, a sistematização da assistência e 
consequentemente, os planos de cuidado, garante ao 
neonato melhor prática do cuidado.

A necessidade de organizar a assistência de enfer
magem teve como precursora as teorias propostas 
Wanda Horta (1979) que implementa o arranjo 
organizacional que impulsiona o desen volvimento 
da SAE.

Referentes à SAE, a mesma se organiza em 
etapas compostas pela documentação do processo 
de enfermagem, a fase do histórico, do diagnóstico 
de enfermagem, do planejamento e a avaliação de 
enfermagem [8].
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Na fase do histórico de enfermagem consiste em 
sistematizar os dados coletados com uma entrevista 
e/ou exame físico. No neonato, é o momento do toque 
da constatação de alterações corporais e fisiológicas 
desses sujeitos. O diagnóstico de enfermagem tra
balha a identificação de necessidades singulares 
do neonato. Na fase do planejamento ou do plano 
assistencial, são as condutas que serão construídas 
para satisfazer as necessidades verificadas. Existe 
ainda a prescrição de enfermagem, que nada mais 
é do que protocolar as condutas identificadas. E 
por fim, a avaliação de enfermagem e/ou evolução 
de enfermagem que consiste no relato diário das 
alterações ocorridas com o neonato [9].

Evoluções a partir da SAE já são observadas 
e implantadas em vários espaços de assistências. 
Podemos elencar o desenvolvimento dos Diagnósti
cos de Enfermagem construídos pela NANDA (Nurs-
ing Americam Diagnose Association); as propostas 
de intervenção de enfermagem pela NIC (Nursing 
Interventions Classification) e os resultados de en
fermagem produzidos pela NOC (Nursing Outcomes 
Classification) [9].

As últimas tendências relacionadas à SAE po
tencializam sua finalizada, que é sistematizar a 
abordagem geral ao sujeito, nesse caso, ao neonato, 
direcionando condutas de cuidado e avaliação das ter
apêuticas implementas; assim como oferece a possi
bilidade de desenvolver uma linguagem padronizada 
de diagnósticos e prescrições de enfermagem que fa
vorecem a construção de conhecimento científico, e 
a comunicação em profissionais de diversos âmbitos.

Além de favorecer um diálogo conjuntos a 
partir de uma linguagem padronizada, a mesma 
corrobora para a comunicação entre profissões e, 
consequentemente, torna visível e reconhecido o 
saber produzido pela enfermagem.

Sendo assim, a SAE atua com elemento indis
pensável para organizar o cuidado ao neonato inse
rindo no espaço da UTIN, frente a uma realidade 
de constantes inovações tanto tecnológicas (duras e 
leveduras) quanto às tecnologias leves.

2.2 os entraves da sistematização  
da assistência de enfermagem  
como instrumento de cuidado  
para o neonato

Como pode ser descrito, a SAE objetiva siste
matizar e organizar a assistência, porém o que se 
observa na prática do cuidado em UTI neonatais 
que esse instrumento ainda não é bem divulgado 
e, representantes da categoria da enfermagem des
conhecem a SAE e /ou suas etapas, assim como 
relatos da dificuldade que há na implementação 
desse instrumento, tanto de ordem estrutural como 
organizacional [12].

Frente a essa dificuldade na implementação, 
lidamos ainda com o descaso que existe com os 
registros referentes a diagnósticos, intervenções de 
enfermagem no que tange ao cuidado com o neonato, 
que resultar, por um lado, em ausência de visibilidade 
e de reconhecimento profissional; por outro lado, o 
que é talvez mais sério, em ausência ou dificuldade 
de avaliação de sua prática [13].

O processo de enfermagem associado a SAE  
é visto por alguns autores como uma forma 
redu cionista e excessivamente normativa de 
desem penhar o papel e as funções profissionais 
[13], oriundo do modo como ele é abordado 
durante a formação profissional acadêmica, 
com priorização excessiva do detalha
mento e com supervalorização do método, em 
detrimento da essência da enfermagem, naturali
dade e espontaneidade do processo de cuidar, 
acompanhada, concomitantemente, pela desvalori
zação ou negação na prática assistencial.

O que se percebe, portanto, que a SAE com 
instrumento de cuidado em saúde prestado ao 
recémnascido em UTI neonatais, em seu âmago 
permeia entraves que fragilizam sua implementação 
na prática assistencial, limitando assim, seu potencial 
de organização e sistematização da assistência.
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3. considerações Finais

A enfermagem como prática social que se insere 
no contexto da organização da assistência em saúde 
dinâmica e complexa, vem buscando ao longo 
de seu percurso histórico resgata sua valorização 
profissional com a produção de conhecimento e 
desenvolvimento teóricoprático no âmbito da 
assistência. Para tanto, vimos que a Sistematização 
da Assistência de Enfermagem desempenha papel 
primordial para implementar um cuidado integral e 
equânime ao neonato.

Porém, o que se observa na análise dos referen
cias analisados é que ainda há entraves, organizacio
nais, funcionais e até profissionais (desconhecimen
to e supervalorização do método) que emperram a 
implementação concreta desse instrumento em toda 
sua potencialidade nas instituições hospitalares, 
em particular, em setores onde a tecnologia dura e 
levedura, detém maior espaço e ênfase, perpetuando 
o modelo clínico/biológico de se pensar saúde/enfer
magem.

Cabe, portanto, termos um olhar crítico para a 
SAE, na perspectiva de implementála no cuidado ao 
recémnascido em UTI neonatal, avaliandoa, para 
que realmente ela consiga alcançar seus obje tivos 
com eficiência.

Nota: Artigo produzido como instrumento avaliativo 
de conclusão de Pósgraduação em Enfermagem 
Neonatal pela FATER.
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Abstract

In the present work it is presented an investigation about the views and thinking of nurses 
about the use of phitotherapy as alternative treatment of diseases.
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1. introdução

De acordo com Cañigueral e Vila [1], a fitoterapia 
é a ciência que estuda a utilização dos produtos de 
origem vegetal com finalidade terapêutica, ou seja, 
para prevenir, atenuar ou curar um estado patológico. 
Utilizam como recurso terapêutico, plantas 
medicinais que são conceituadas como “qualquer 
planta que em uma ou mais de suas partes possuam 
substâncias que possam ser utilizadas com finalidade 
terapêutica ou que são precursores para a síntese 
químicofarmacêutica”.

Segundo Franco [2], dessas plantas estima se 
que existam aproximadamente 500 mil espécies no 
mundo. Dessas, o Brasil possui 120 mil, tomando 
a posição de país com a maior cobertura vegetal do 
globo terrestre. Assim, uma questão a ser considera
da é a crescente utilização de plantas medicinais e fi
toterapia como componentes alter nativos ou mesmo 
complementares da terapêutica medicamentosa.

Percebese, na atualidade, o interesse gover
namental e profissional em associar o avanço tecno
lógico ao conhecimento popular e ao desen volvimento 
sustentável visando a uma política de assistência em 

saúde eficaz, abrangente, humani zada e independente 
da tecnologia farmacêutica. Nesse sentido, o Estado 
brasileiro instituiu a Por taria nº 22/1967 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária e a Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC), nº17/2000 que classifica 
os fitoterápicos como medicamentos [3].

Conforme a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária [4], os medicamentos fitoterápicos são 
preparações técnicas elaboradas por técnicas de 
farmácia, além de serem produtos industriali zados.

A 10ª Conferência Nacional de Saúde em 1996, 
aprovou que as Secretarias Municipais de Saúde 
incentivem na atenção integral à saúde da população, 
por meio da incorporação no Sistema Único de 
Saúde (SUS), o acesso a terapias complementares, 
entre elas a fitoterapia. Em outra recomendação, o 
Ministério da Saúde (MS) e as Secretarias Estaduais 
de Saúde ficam responsáveis por assegurar as con
dições técnicas e financeiras, com vistas à criação de 
farmácias públicas de manipulação.

A partir dessa recomendação, a ANVISA esta
beleceu regulamento técnico para o registro de 
medicamentos fitoterápicos e publicou referências 
bibliográficas a serem consultadas para avaliação 
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da segurança e eficácia desses medicamentos. A 
dosa gem e a freqüência a serem utilizadas devem 
ser avaliadas criteriosamente, bem como o conhe
cimento da nãotoxicidade de acordo com estudos 
préclínicos e clínicos [4].

Cabe ressaltar que a segurança e eficácia na 
utilização de drogas vegetais devem sustentarse na 
existência de literatura científica relevante sobre a 
demonstração de sua atividade farmacológica e sua 
eficácia clínica, assim como sobre sua toxicidade.

Considerese, ainda, que os profissionais de 
Enfermagem atuam nos programas de saúde onde 
exercitam a Consulta de Enfermagem, momento 
em que podem orientar os usuários interessados em 
utilizar a medicina natural. Como esse conhecimento 
costuma ser obtida, com maior freqüência, pela 
tradição oral, a sua indicação profissional precisa estar 
respaldada em bases científicas [3].

Apesar de o homem usar plantas medicinais desde 
milhares de anos antes de Cristo e muitas delas serem 
conhecidas no mundo todo, ainda há uma enorme 
quantidade de plantas sobre as quais a Medicina 
sabe muito pouco ou mesmo nada conhece; algumas 
são usadas por índios e camponeses e, futuramente, 
talvez o tratamento para muitas doenças, hoje incu
ráveis venha através do uso dessas plantas [5].

No presente artigo fazse um apanhado his tórico 
da fitoterapia, bem como ressaltase a impor tância da 
enfermagem nessa área. Objetivase ainda resgatar 
informações pertinentes na literatura em busca da 
obtenção de conhecimentos mais abran gentes em 
torno do tema e conhecer a atuação da enfermagem 
na fitoterapia.

2. revisão de literatura

2.1 Fitoterapia como terapêutica  
alternativa e promoção a saúde

Fitoterapia significa tratamento através das 
plantas, e podemos aprender com esse conhecimento 
que o uso de ervas para tratamento é conhecido e 
praticado desde as antigas civilizações. Entendemos 
que esta prática, quando recomendada, precisa estar 
alicerçada no conhecimento e na experiência dos 
profissionais da saúde [6].

2.2 Fitoterapia:  
vademecum de prescripción

A fitoterapia é a ciência que estuda a utilização 
dos produtos de origem vegetal com finalidade 
terapêutica, ou seja, para prevenir, atenuar ou curar 
um estado patológico. Utilizam como recurso 
terapêutico, plantas medicinais que são conceituadas 
como “qualquer planta que em uma ou mais de suas 
partes possuam substâncias que possam ser utilizadas 
com finalidade terapêutica ou que são precursores 
para a síntese químico farmacêutica” [1].

2.3 medicina popular: benefícios e  
malefícios das plantas medicinais

Os profissionais de Enfermagem atuam nos pro
gramas de saúde onde exercitam a Consulta de 
Enfermagem, momento em que podem orientar os 
usuários interessados em utilizar a medicina natural. 
Como esse conhecimento costuma ser obtido, com 
maior freqüência, pela tradição oral, a sua indicação 
profissional precisa estar respaldada em bases 
científicas [3].

2.4 Plantas medicinais

Plantas medicinais são aquelas que podem ser 
usadas no tratamento ou na prevenção de doenças. 
Toda planta medicinal tem no mínimo um princípio 
ativo, que é a substância responsável pelo efeito 
curativo. É interessante notar que para o efeito 
medicinal existir, deve estar presente o princípio 
ativo, mas é também muito importante o que se 
chama de fitocomplexo [5].

2.5 doenças tratadas com  
plantas medicinais

Estimase que existam aproximadamente 500 mil 
espécies de plantas no mundo. Dessas, o Brasil 
possui 120 mil, tomando a posição de país com a 
maior cobertura vegetal do globo terrestre. Assim, 
uma questão a ser considerada é a crescente utilização 
de planta medicinal e fitoterápica como componentes 
alternativos ou mesmo complementares da terapêu tica 
medicamentosa [2].
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2.6 o registro de  
medicamentos fitoterápicos

O Estado brasileiro instituiu a Portaria nº22/1967 
da ANVISA e a Resolução da Diretoria Colegiada 
(RDC), nº17/2000 que classifica os fito terápicos 
como medicamentos. A ANVISA esta beleceu 
regulamento técnico para o registro de medicamentos 
fitoterápicos e publicou referências bibliográficas 
a serem consultadas para avaliação da segurança 
e eficácia desses medicamentos. A dosagem e a 
freqüência a serem utilizadas devem ser avaliadas 
criteriosamente, bem como o conhe cimento da não
toxicidade de acordo com estudos préclínicos e 
clínicos [4].

2.7 guia compactos da  
plantas medicinais

Quando as plantas são utilizadas de forma 
correta, não apresenta riscos de intoxicação, por 
terem uma ação lenta e, através de seus elementos 
naturais, acabam por proteger aqueles que a utilizam 
freqüentemente contra acúmulo de princípio ativo, 
o que não ocorre com os medicamentos alopáticos, 
portanto o fitoterápico pode ser conhecido como 
uma terapia de tratamento suave [7].

3. referencial teórico

A fitoterapia permite que o ser humano se 
reconecte com o ambiente, acessando o poder da 
natureza, para ajudar o organismo a normalizar 
funções fisiológicas prejudicadas restaurar a imu
nidade enfraquecida, promover a desintoxicação e o 
rejuvenescimento [3].

Algumas características desejáveis das plantas 
medicinais são sua eficácia, baixo risco de uso, 
assim como reprodutibilidade e constância de sua 
qualidade. Entretanto, devem ser levados em conta 
alguns pontos para formulação dos fitoterápicos, 
necessitando do trabalho multidisciplinar, para que 
a espécie vegetal seja selecionada corretamente, o 
cultivo seja adequado, a avaliação dos teores dos 
princípios ativos seja feita e para que a mani pulação 
e a aplicação na clínica médica ocorram [8].

O reconhecimento e o resgate da sabedoria po
pular sobre as plantas medicinais são funda mentais às 
famílias rurais, pelo fato da fitoterapia caseira ser uma 
fonte de cura, muitas vezes a única devido à falta de 
outros recursos para cuidar da saúde [9].

De acordo com Nunes [10], o local de maior 
obtenção das plantas medicinais é o próprio quintal 
da casa, indicando que o conhecimento popular e a 
utilização dessa prática pelos indivíduos é o recurso 
imediato na tentativa de solucionar os problemas de 
saúde no domicílio. Nesse sentido, o uso de plantas 
medicinais tem sido comum pela população na 
atenção primária à saúde e, de maneira geral, sempre 
funcionaram como uma alternativa para minimizar 
os sintomas de doenças.

4. metodologia

 A trajetória metodológica tratase de uma 
pesquisa de dados de documentação indireta de 
fonte secundaria (revisão de literatura), do tipo 
descritivo, na vertente qualitativa, pois utiliza dados 
bibliográficos e de análises típicas da abordagem 
qualitativa que permite um reforço paralelo na análise 
das informações. Onde, não foram adotados critérios 
para participação dos sujeitos no estudo, tendo em 
vista que se pretendeu explorar de forma mais ampla 
possível a questão do tema proposto “Tratamento 
Alternativo: Uma abordagem de enfermagem sobre 
a fitoterapia”.

Conforme Rudio (2001), descrever é narrar o que 
acontece e, desta forma, a pesquisa descritiva está 
interessada em descobrir o que acontece; conhecer o 
fenômeno, procurando interpretálo, e descrevêlo.

De acordo com Tobar e Yalour (2002), uma 
pesquisa qualitativa deve envolver múltiplas fontes 
de dados, empregar a observação de primeira 
mão, interessarse pelo cotidiano, situarse num 
contexto de descobrimento, importarse mais com 
os significados do que com a freqüência dos fatos 
e deve buscar o específico e o local para encontrar 
padrões, não estando atado ao modelo teórico.

Assim, foram pesquisados e analisados biblio
grafias de diferentes autores, em artigos científicos 
na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, 
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BIRENE e SCIELO; livros e artigos científicos com 
ênfase no tema relacionado, no período entre os meses 
de fevereiro a novembro de 2010. Considerandose 
as apreciações apresentadas, constituise de textos 
que foram selecionados sob alguns aspectos, para 
fins de fidedignidade e validade do estudo proposto.

Para isso foram usados os seguintes descritores: 
Abordagem de Enfermagem; Enfermeiro; Trata
mento Alternativo: Fitoterapia.

5. resultados e discussão

Médicos e pacientes nem sempre conseguem 
literatura adequada para avaliar devidamente as 
vantagens e os riscos desta prática terapêutica, 
sobretudo quando seu maior emprego é estimulado 
por práticas médicas não convencionais, como 
Medicina chinesa, Medicina holística, terapêutica 
médica indiana, macrobiótica, entre outras. As 
pessoas costumam utilizar os produtos do reino 
vegetal, seja como complemento alimentar, suple
mentos energéticos ou vitamínicos, baseandose nas 
informações da mídia [3].

O uso de qualquer terapêutica em idosos e 
crianças requer maiores cuidados, pois os idosos 
estão em processo de degeneração orgânica, o que 
de certa forma dificulta o curso dos princípios ativos 
das ervas ou medicamentos alopáticos no organismo 
e as crianças menores de um ano de idade possuem 
órgãos que não alcançaram a total maturidade, como 
é o caso do fígado e dos rins [3].

Devido a essas particularidades das crianças e dos 
idosos, fazse necessário o entendimento, por parte do 
herbolário, sobre o tipo de erva a ser receitado, como 
utilizála e sobre a dosagem correta. Existe, pois, a 
necessidade de segurança, tanto por parte de quem 
vende como por parte de quem com pra e utiliza o 
fitoterápico [3].

A esse respeito, os participantes da 11ª Conferência 
Nacional de Saúde (CNS), realizada em Brasília/DF, 
em 2000, recomendam: A imple mentação do Programa 
de Fitoterapia na rede pública com regularização 
do uso de plantas medi cinais, garantindo parcerias 
com universidades para pesquisas e controle de 

qualidade e sob fiscali zação da Vigilância Sanitária. 
Recomendam criar legislação que facilite a produção 
e comer ialização de produtos fitoterápicos e plantas 
medicinais e implementar programas de incentivo ao 
desen volvimento de projetos de fitoterapia e outros 
tratamentos alternativos, assim como o fomento à 
implantação de laboratórios fitoterápicos, inseridos 
dentro da política de assistência farmacêutica do 
Estado.

Consideram fundamental o incentivo às tera
pias naturais, em ações de promoção da saúde, 
integrando saberes populares e científicos, no 
sentido de desenvolver o acesso dos usuários dos 
serviços a essas práticas. Propõem a implantação 
de programas de fitoterapia descentralizada para 
unidades de saúde, escolas e demais instituições nos 
municípios, através de mecanismos (consórcios), 
sob fiscalização da vigilância sanitária estadual e em 
conjunto com assistência farmacêutica, e o apoio dos 
gestores do SUS à formação de hortas medicinais nos 
municípios. Propõem também que seja viabilizada a 
distribuição e garantido o acesso a medicamentos 
homeopáticos na rede de saúde [11].

Assim, a implementação efetiva da fitoterapia 
em toda a atenção básica da rede do SUS e, mais 
que isso, a conscientização dos profissionais de 
saúde acerca da importância e da cientificidade que 
permeia essa racionalidade médica, a despeito de ter 
surgido do empirismo, poderia em muito colaborar 
no processo de inserção que ora se inicia no âmbito 
do SUS [11].

O Ministério da Saúde, que sempre mostrou ex
cesso de cautela em relação a esta prática, também 
se curvou às ervas medicinais e delegou à Central de 
Medicamentos (CEME) a tarefa de patrocinar, junto 
a diversas universidades brasileiras, estudos sobre as 
reais propriedades e eventuais efeitos tóxicos [9].

5.1 Fitoterapia e homeopatia

Fitoterápico: Do grego – Tratamento (therapeia) 
Vegetal (Phyton), ou ainda “A terapêutica das 
doenças através das plantas”. A fitoterapia, apesar de 
ser erroneamente considerada por muitos como uma 
terapia alternativa, não é uma especialidade médica 
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e faz parte do arsenal terapêutico habitual mente 
utilizado.

Fitoterapia é o estudo das plantas medicinais 
e suas aplicações na cura das doenças. Ela surgiu 
independentemente na maioria dos povos. Na China, 
surgiu por volta de 3000 a.C. quando o impe rador 
ChoChinKei descreveu as propriedades do Ginseng 
e da Cânfora. Homeopatia: Homeopatia (do grego 
homoios, semelhante + pathos, doença) é um termo 
criado por Christian Friedrich Samuel Hahnemann 
(17551843) que designa um método terapêutico cujo 
princípio está baseado na similia similibus curantur 
(“os semelhantes curamse pelos semelhantes”). É 
importante salientar que a homeopatia é comumente 
confundida com a fito terapia ou com uma medicina 
mais natural, com relação aos produtos usados em 
suas formulações – o que não é verdade.

O tratamento homeopático consiste em fornecer 
a um paciente sintomático, doses extremamente 
pequenas dos agentes que produzem os mesmos 
sintomas em pessoas saudáveis, quando expostas 
a quantidades maiores. A droga homeopática é 
preparada em um processo chamado dinamização, 
consistindo na diluição e sucussão da substância em 
uma série de passos.

Os altos níveis de diluição (variando de acordo 
com o medicamento), aliados ao grande número de 
estudos científicos com resultados negativos, fazem 
com que haja bastante controvérsia em torno do 
funcionamento da Homeopatia – ver argumentos.

5.2 diversidades de plantas medicinais

Segundo Franco [2], estimase que existam 
aproximadamente 500 mil espécies de plantas no 
mundo. Dessas, o Brasil possui 120 mil, tomando 
a posição de país com a maior cobertura vegetal do 
globo terrestre. Assim, uma questão a ser considerada 
é a crescente utilização de plantas medicinal e fito
terápica como componentes alternativos ou mesmo 
complementares da terapêutica medicamentosa.

Conforme França et al. [3], a convicção 
dos herbolários em indicarem o uso de plantas 
medicinais não pode descartar a preocupação com 
possíveis efeitos indesejados desencadeados pelos 
fitoterápicos, quando do uso inadequado em dosagens 
ou mesmo o uso da planta errada para determinado 

tratamento. Nem a possibilidade da automedicação e 
subnotificado ao clínico.

Os fitoterápicos têm sido usados desde épocas 
antigas como medicina para o tratamento de uma 
ampla gama de doenças. As plantas medicinais de
sempenharam um papel chave na saúde do mundo. 
As pesquisas de mercado indicam que todas as 
classes socioeconômicas no Brasil usam plantas 
medicinais devido às preferências culturais, ao baixo 
custo, e pela sua eficácia [9].

Conforme França et al apud Morgan [12], em 
muitos casos as pessoas subestimam as propriedades 
medicinais das plantas e fazem uso delas de forma 
aleatória. Entretanto, cada vegetal, em sua essência 
podem ser alimento, veneno ou medicamento. A 
distinção entre as substâncias alimentícias, tóxicas e 
medicamentosas se faz apenas com relação à dose, 
a via de administração e a finalidade com que são 
empregadas.

Referente a Toledo et al [8], os trabalhos de 
pesquisa com plantas medicinais originam medica
mentos em menor tempo, com custos muitas vezes 
inferiores e, conseqüentemente, mais acessíveis à 
população, que, em geral, encontrase sem condi
ções financeiras de arcar com os custos elevados 
da aquisição de medicamentos que possam ser 
utilizados como parte do atendimento das neces
sidades primárias de saúde, principalmente porque 
na maioria das vezes as matériasprimas, desses 
medicamentos são importadas.

Por esses motivos ou pela deficiência da rede 
pública de assistência primária de saúde, cerca de 
80% da população brasileira não tem acesso aos 
medicamentos ditos essenciais [8].

5.3 Locais de obtenção de plantas e  
conhecimento terapêutico

Antigamente, os hospitais e os conventos não 
deixavam de reservar vastos canteiros para a cul
tura racional de plantas medicinais que, uma vez 
colhidas, eram estocadas nos locais onde se fazia 
o chá e onde se preparavam as variadas formas de 
aplicação desses vegetais de virtude curativos [7].

Hoje, encontramos uma verdadeira coleção de 
plantas medicinais tanto no boticário quanto no 
herbanário. O primeiro pode pôr à disposição dos 
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doentes, extratos de plantas nas mais variadas formas 
como alcoolaturas, xaropes ou tinturas. O herbanário, 
especialistas no assunto, também estar apto, pelos 
seus conhecimentos, a realizar complexos vegetais 
que poderão ser necessários; além disso, ele pode 
conseguir plantas frescas quase sempre difíceis de se 
distinguir e selecionar quando crescer em seu meio 
natural; por fim, ele pode principalmente advertir 
contra o uso de vegetais como a beladona, a arnica 
ou dedaleira, cuja ação forte demais e emprego 
intempestivo podem ser tóxicos [7].

O local de maior obtenção das plantas medi
cinais é o próprio quintal da casa, indicando que o 
conhecimento popular e a utilização dessa prática 
pelos indivíduos é o recurso imediato na tentativa 
de solucionar os problemas de saúde no domicílio 
[10].

A qualidade das plantas medicinais é obtida 
durante todo o processo produtivo, desde a iden
tificação botânica, escolha do material vegetal, época 
e local de plantio, tratos culturais, determinação da 
época de colheita e cuidados na colheita, a secagem 
e as condições de armazenamento [9].

5.3.1 Princípios ativos das  
plantas medicinais

De acordo com o Ministério da Saúde (MS) e 
a Organização Mundial da Saúde (OMS), desde a 
declaração da AlmaAta, em 1978, tem revelado a 
necessidade de uso de plantas medicinais na atenção 
primaria á saúde.

Plantas medicinais são aquelas que podem ser 
usadas no tratamento ou na prevenção de doenças. 
Toda planta medicinal tem no mínimo um princípio 
ativo, que é a substância responsável pelo efeito 
curativo. É interessante notar que para o efeito 
medicinal existir, deve estar presente o princípio 
ativo, mas é também muito importante o que se 
chama de fitocomplexo [5].

Fitocomplexo é o conjunto de todas as subs
tâncias presentes na planta (vitaminas, sais minerais, 
resinas etc.), e que agem juntamente com o princípio 
ativo, melhorando o efeito. A explicação para essa 
melhora do efeito é que as demais substâncias podem 

facilitar a absorção e o aproveitamento do princípio 
ativo pelo organismo [5].

5.3.2 Avanço tecnológico  
envolto a fitoterapia

Do ponto de vista socioeconômico, é preciso 
destacar aspectos como a demanda pela fitoterapia 
e o custo dos medicamentos, o potencial de geração 
de trabalho e renda na cadeia produtiva dos fito
terápicos, especialmente em regime de economia 
solidária, os esforços de pesquisa que comprovem, 
cientificamente, as propriedades medicinais das 
plantas, e a necessidade de reestruturação do siste ma 
de atendimento à saúde, incluindo a capacitação dos 
profissionais que atuam nesta área [3].

De acordo com Simon [13], No século XIX o 
empirismo da alquimia foi suplantado pela química 
experimental que permitiu a síntese laboratorial de 
novas substâncias orgânicas. Esse fato foi um dos 
fatores determinantes da revolução industrial e tec
nológica que desencadeou a produção acelerada 
de novos medicamentos e à medida que derivados 
mais puros e concentrados de plantas se tornaram 
disponíveis, os médicos priorizaram as drogas sinté
ticas e passaram a desconsiderar o papel importante 
da fitoterapia.

5.4 interações fitoterápicas e alopáticas

Na Europa, os produtos à base de ervas são 
receitados e classificados como remédios. Contudo, 
por mais que os medicamentos à base de ervas tenham 
ingredientes importantes num programa holístico de 
saúde, não podemos esperar que eles assumam toda 
responsabilidade da cura, pois as plantas ajudam 
em especial a nutrir e equilibrar nosso organismo, 
concomitante a isso devem ser tomadas medidas 
saudáveis de qualidade de vida como exercícios físicos, 
alimentação equilibrada e atividades de lazer [6].

No Brasil, as práticas naturais de utilização de 
ervas estão presentes em todo o território, inde
pendente das diferenças das regiões. As ervas têm 
sido muito utilizadas nos dias atuais, também por 
questões culturais e econômicas, por ser de baixo 
custo quando comparados aos remédios alopáticos. 
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Tornase muito relevante conhecer a cultura da 
região e as ervas mais utilizadas e as finalidades, 
orientar sobre medidas de higiene e sobre qualquer 
alteração sensorial e malestar associado ao uso de 
ervas popular [6].

Quando as plantas são utilizadas de forma 
correta, não apresenta riscos de intoxicação, por 
terem uma ação lenta e, através de seus elementos 
naturais, acabam por proteger aqueles que a utilizam 
freqüentemente contra acúmulo de princípio ativo, 
o que não ocorre com os medicamentos alopáticos, 
portanto o fitoterápico pode ser conhecido como 
uma terapia de tratamento suave [7].

Silva et al. [6], considera a fitoterapia como 
um dos três sistemas terapêuticos estando entre a 
alopatia, que possui preparos tradicionais indus
trializados, e a homeopatia, que utiliza produtos 
elaborados de plantas medicinais. A fitoterapia tem 
seu princípio ativo definido de acordo com o preparo 
da planta, a forma de consumo e dosagem, pois o 
organismo define através de reações químicas, 
físicas, psíquicas e sociais.

A associação do organismo com o princípio ativo 
das plantas pode resultar em ações terapêuticas e/ou 
tóxicas [14].

Alguns autores desaconselham o uso de plantas 
medicinais ou de partes destas, concomitantes 
com o uso de medicações alopáticas. Por se cons
tituírem produtos xenobióticos, os fitoterápicos 
empregados no período préoperatório podem afe
tar o ato anestésico ao interagir com os agentes 
anestésicos, tanto na fase farmacocinética, como na 
farmacodinâmica [9].

5.5 Possíveis intoxicações  
por fitoterápicos

De acordo com Cunha et al [15], Um fito terápico 
é, freqüentemente, composto por mais de uma espécie 
química. Quando padronizado como “medicamento 
fitoterápico” deveria estar submetido às mesmas 
exigências de identificação, pureza, teor e aos 
demais estudos farmacopéicos que os medicamentos 
industrializados obtidos por síntese ou processos 
biotecnológicos, além de testes clínicos e pré
clínicos, antes de sua comercialização. No entanto, 
nem sempre essas exigências são observadas.

Conforme França et al. apud Cunha et al [15], 
nesta situação é difícil estimar exatamente quais 
princípios ativos estarão presentes e em que 
concentração. Há uma tendência a generalização 
do uso de plantas medicinais por se entender que 
tudo que é natural não é tóxico nem faz mal a saúde. 
Este conceito é errôneo, porque existe uma imensa 
variedade de plantas medicinais que, dentre outras 
propriedades prejudiciais ao organismo humano, são 
providas de grande teor de toxicidade pela pre sença 
de constituintes farmacologicamente ativos, por 
conseguinte muito tóxicos. 

Segundo López [9], a elucidação dos com
ponentes ativos presentes nas plantas, bem como 
seus mecanismos de ação, vem sendo um dos maiores 
desafios para a química farmacêutica, bioquímica 
e a farmacologia. As plantas contêm inúmeros 
constituintes e seus extratos, quando testados podem 
apresentar efeitos sinérgicos entre os diferentes 
princípios ativos devido à presença de compostos de 
classes ou estruturas diferentes contribuindo para a 
mesma atividade.

Os herbolários vendem sementes, folhas, cascas 
e raízes de plantas medicinais. Os grandes volumes 
desses produtos são acondicionados em sacos e pa
cotes, reservando se pequenos volumes que são ex
pos tos ao público conforme a nomenclatura popular.  
Nos balcões de venda não se encontram, facilmente, 
partes frescas de plantas, como folhas, flores e 
galhos. Observouse que alguns produtos estavam 
em degradação ou atacados pelo mofo e, mesmo 
assim, eram comercializados [16].

Conforme a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) considera que o limite máximo permitido 
para a carga de fungos filamentosos é de 5x102 
UFC/g(Unidade Formadora de Colônia por grama). 
Relatos da literatura enfocam a susceptibilidade 
dos fitoterápicos à contaminação fúngica durante 
o processo de plantio e colheita, e de contami
nação secundária durante a manipulação e o arma
zenamento inadequado destes produtos [16].

Segundo Rocha et al [16], mesmo os chás e 
ervas vendido em farmácias podem ser fonte de 
intoxicação por vírus, bactérias e fungos conta
minantes, pois não existem estudos de segurança, 
eficácia e qualidade de grande parte das plantas. 
E que as colheitas mal elaboradas e secagens ina
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dequadas podem contribuir para o rápido apare
cimento de produtos de decomposição no vegetal; 
prosseguindose conseqüentemente a perda total ou 
em parte dos princípios ativos existentes na planta.

Segundo Araújo [17], a ingestão, mesmo na 
forma de chá, desses produtos contaminados 
com micotoxinas pode ocasionar intoxicações 
agudas ou crônicas, pois esses microrganismos são 
termoestáveis.

Por isso, no tratamento com plantas medicinais 
tudo deve ser feito para preservar ao máximo o 
fitocomplexo. Assim, algumas plantas não podem 
ser fervidas, outras só podem ser colhidas em 
algumas épocas do ano, de outras só se usam as 
flores e assim por diante, sempre de maneira a não se 
perder o fitocomplexo ou de aproveitálo da melhor 
forma possível [5].

5.6 Atuação da enfermagem nesta área

De acordo com o COFEN [18], atento à 
utilização de ervas medicinal na cultura popular e 
reconhecendo que os enfermeiros precisam escla
recer e educar a clientela para o uso correto da 
fitoterapia emitiu o Parecer Informativo 004/95, em 
que reconhece o caráter holístico da formação do 
Enfermeiro e os aspectos éticolegais da utilização 
das práticas alternativas no cuidado ao cliente. Em 
seguida, essa entidade editou a Resolução 197/97, 
estabelecendo as Terapias Alternativas como espe
cialidade do profissional de Enfermagem.

Como profissionais da saúde devemos educar a 
comunidade a utilizar fitoterápicos de forma correta, 
pois estes contêm princípios ativos com capacidade 
de oferecer resultados terapêuticos satisfatórios, 
quando empregado corretamente. Destacamos que o 
uso de plantas medicinais como prática alter nativa 
para o enfermeiro pode contribuir para a saúde 
dos indivíduos, mas deve constituir parte de um 
sistema completo, para que tenhamos realmente uma 
população saudável [6].

De acordo com Alvim (1997), já existia desde 
1975, no código de Deontologia de Enfermagem um 

artigo, 8°, que determina como dever do Enfermeiro 
“respeitar os valores culturas e as crenças religiosas 
do cliente”. Em 1997, o COFEN através da reso
lução 197, estabeleceu e reconheceu as terapias 
alternativas entre elas a fitoterapia, como especia
lidade e ou qualificação do enfermeiro. Sendo a 
este profissional permitido ser reconhecido como 
terapeuta alternativo, desde que, tenha conclusão e 
aprovação em um curso que seja reconhecido pelo 
MEC [19].

O enfermeiro exerce papel fundamental na área 
da fitoterapia, pois estabelece contato direto e mais 
profundo com a população, principalmente em saúde 
pública, tendo a oportunidade de educála e orientá
la quanto ao uso das plantas que podem ser benéficas 
ou maléficas, e forma adequada de serem utilizadas. 
Esse trabalho de educação pode ser realizado em 
hospital, junto à comunidade, ou Programa da Saúde 
da Família (PSF) [6].

Conforme Silva et al. [6], a formação do 
enfermeiro por mais que tenha enfoque predomi
nante de uso de medicamentos alopáticos e apare
lhos sofisticados, apresenta um olhar voltado para o 
holismo e emprego de práticas naturais no cuidado. 
Cabe ao profissional se aprofundar sobre as práticas 
populares de promoção da saúde com o uso de ervas 
e se especializar para melhor atender sua clientela. 
Através do conhecimento científico e especializado, 
formalizar o uso de plantas medicinais com segu
rança, higiene e com bons resultados.

Para atuar como terapeuta alternativo o enfer
meiro precisa concluir, com aprovação, um curso 
de especialização nessa modalidade de tratamento. 
Esse curso precisa ser reconhecido em instituição 
de ensino, e ter carga horária mínima de 360 horas 
[19].

Silva [20] refere que a medicina natural vem 
de longa data, inspirando os profissionais de 
enfermagem. Antes mesmo do COFEN editar a 
Resolução 197/97 que criou a Especialização em 
Terapias Alternativas, 47 enfermeiros brasileiros 
já atuavam utilizando as Terapias Alternativas no 
tratamento de seus pacientes.
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Abstract

Probabilistic Study of the Ultraviolet Radiation Index in Natal/RN-Brazil. There 
were determinate the distributions of probability of the ultraviolet radiation index 
in Natal/RN/Brazil, during the period of 2001 to 2007. The data were obtained from 
measurements accomplished by a ground UV radiometer, in the wavelength of 305, 320, 
340 and 380 nm. The probabilistic behavior of the index was analyzed using the Gaussian 
normal distribution, applied to the calculation of the daily average and the probability 
to each category of the index. The highest probability of occurrence was verifi ed in 
the MODERATE level (65,87%), that corresponds to the level  which a person with a 
sensitive skin takes about 20 minutes to get erythema during a sun exposure.

Key-words: Solar radiation. IUV measurement. Skin cancer.

1. introdução

Os resultados dos estudos sobre níveis de radia
ção solar têm implicações não apenas no meio cien
tífico, mas também nos setores empresarial e público, 
uma vez que estão diretamente associados à geração 
de energia, produção agrícola e questões de saúde. 
Para atender a interesses de áreas tão distintas, é 
indispensável o conhecimento do comportamento 
espacial e temporal da radiação solar.

Na área médica, há o interesse especial no que 
diz respeito à radiação ultravioleta (RUV), devido à 
importância de sua participação em processos químicos 
e biológicos associados à eritemas, edemas, vesículas, 
envelhecimento precoce da pele humana, aumento 
de infecções por fungos, inflamações, diminuição da 
resistência imunológica, fotodermatoses, fotoaler
gias (eczematoses, urticárias, prurido e reações a 
medicamentos) e catarata, além de câncer de pele [1,2].
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Por outro lado, quando a RUV incide na 
derme humana, moléculas são transformadas em 
vitamina D3, que penetra na corrente sangüínea e é 
transportada aos órgãos, sendo associada a proces
sos deflagrados por 200 genes, com ações como: 
prevenção de raquitismo, liberação de hormônios, 
absorção de nutrientes, manutenção do ritmo car
díaco, regulagem das glândulas paratireóides, rins e 
intestino, regulagem do metabolismo osteoblástico 
e da pressão arterial, secreção de hormônio para
tireóide, fortalecimento do sistema imunológico, ação 
antidepressiva, prevenções do diabetes tipo II e dos 
cânceres de mama, próstata, pulmão e intestino [3]. 

Obviamente, o excesso de exposição à RUV traz 
problemas. Por ano, são diagnosticados no mundo 
entre dois e três milhões de novos casos de câncer de 
pele nãomelanoma e mais de 130 mil novos casos de 
melanomas malignos. Um em cada cinco americanos 
e um entre cada dois australianos desenvolverá algum 
tipo de câncer no decorrer de sua vida [4]. Com base 
nesses fatos, alguns países implantaram programas 
de prevenção e esclarecimento da população quanto 
aos efeitos da radiação solar.

Paralelamente aos benefícios à população, os 
programas de prevenção diminuem significativa
mente os custos com saúde pública, beneficiando 
outros setores da economia. A título de exemplo: 
programas realizados na Austrália custam cerca de 
US$ 0,08 por habitante/ano, enquanto os custos 
diretos do tratamento do câncer da pele são estimados 
em US$ 5,70 por habitante/ano [5].

No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional 
de Câncer – INCA [6], cerca de 25% dos casos 
de câncer registrados são de pele. Em 2002 foram 
65.000 novos casos de nãomelanoma e 3.500 de 
melanoma maligno, com 2.000 óbitos decorrentes 
desse último tipo.

Diversos fatores climáticos, geográficos e sazonais 
podem incrementar ainda mais o número de casos 
de câncer de pele e de outras doenças relacionadas 
à exposição ao sol. Dentre os fatores geográficos, 
podese destacar a localização de centros urbanos e 
turísticos em regiões próximas à linha do equador [7]. 
Percebese, pois, a importância do estudo da RUV, 
especialmente nessas regiões, onde naturalmente a 
radiação solar mais intensa.

Diante do exposto, fica evidente a necessidade 
de se entender a variação da RUV solar em regiões 
equatoriais, segundo seu comprimento de onda, bem 
como de se conhecer o nível probabilístico de inci
dência sobre determinada área. Neste trabalho tevese 
por objetivo analisar o comportamento probabilístico 
do índice de ultravioleta (IUV) em Natal/RN–Brasil.

2. materiais e métodos

Foram considerados dados do período entre 
os anos de 2001 e 2007, obtidos no Laboratório 
de Variáveis Ambientais Tropicais – LAVAT, do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Centros 
Regionais do Nordeste – INPECRN.

Utilizouse um radiômetro de superfície – GUV 
(Groundbased Ultraviolet Radiometer), modelo 
511C, projetado para medir a radiação solar cor
rigida pelo cosseno do ângulo solar zenital, nos 
comprimentos de onda eletromagnética de 305, 320, 
340 e 380 nm. O instrumento encontrase instalado 
no teto do LAVATINPECRN, conforme se vê na 
Figura 1. Os valores foram gravados em computador, 
por meio de um sistema de aquisição de dados cujo 
programa foi configurado para realizar registros a 
cada cinco minutos, diariamente, das 06h00 às 17h00 
(horário local). A análise estatística foi baseada na 
proposta de McKinlay e Diffey [8], definida pela 
distribuição de Gauss [9].

Figura 1. Radiômetro GUV do INPECRN (fonte: autores)
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No estudo dos efeitos biológicos do índice de 
ultravioleta (IUV), utilizamse espectros de pon
deração, que proporcionam um peso maior aos com
primentos de onda de maior interação biológica. 
Dessa forma, é possível estabelecer uma relação 
entre a irradiância absoluta e o espectro de ação, 
obtendose uma irradiância ponderada [2]. Na 
Figura 2 apresentase o espectro de Ação de Eritema, 
proposto por McKinlay e Diffey [8], adotado como 
padrão pela Comissão Internacional de Iluminação.
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Figura 2. Espectro de Ação de Eritema, proposto por McKinlay 
e Diffey 8.
Fonte: (adaptado por Silva 2)

A irradiância eritêmica é dada por:

.S If=
m m m  (1)

Sendo: Sl – irradiação (W.m – 2.nm – 1)
	 el – emissividade (adimensional)
 Il – intensidade de radiação (W.m – 2.nm – 1)

Integrandose a expressão da irradiância eritêmica 
(Eq. 1) na faixa considerada (ultravioleta), obtêm
se a irradiância ponderada – medida em W.m – 2,  
dada por:

. .S I d
nm

nm

280

400

f m=
m m#  (2)

Integrandose a irradiância ponderada (Eq. 2) em 
relação ao tempo obtémse a “DOSE” (medida em 
J.m– 2), que determina a quantidade de energia à qual 
um indivíduo estará sujeito durante um processo de 
irradiação solar, determinada por:

. .Dose I d
nm

nmt

280

400

0

f m=
m m##  (3)

O índice de ultravioleta (IUV), por sua vez, é uma 
padronização da irradiância eritêmica, definida por 
uma escala numérica onde 1,0 IUV = 25,0 mW/m2, 
de acordo com o padrão adotado pela Organização 
Mundial de Saúde [4]. Na Tabela 1 apresentamse 
os fotóptipos de peles humanas e suas respectivas 
características gerais, classificados de acordo com 
a agência de proteção ambiental norteamericana 
(E.P.A.) apud Kirchhoff 9(1995), adotado pela comu
nidade científica para estudos de saúde pública [2].

O índice de radiação ultravioleta (IUV) é 
parâmetro cujo valor é proporcional à intensidade 
da radiação medida ao meio dia local, ponderado 
com o espectro de sensibilidade biológica de 
eritema e integrada no intervalo de 280 a 400 nm 
de comprimentos de ondas [10], representado por 
um número entre 0 a 16 (adimensional), distribuído 
segundo as categorias apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2. Categorias e índices de UVB.

Categoria IUV–B
Extremo maior que 11

Muito Alto 8 – 10
Alto 6 – 7

Moderado 3 – 5
Baixo Menor que 2

Fonte: (WHO 4, 2002, apud Silva 2, 2008)

Tabela 1. Fotóptipos da pele humana.
Tipo de pele Fotóptipo de pele Cor da pele Característica Dose Eritêmica (mJ.cm-2)

D sempre bronzeia  
raramente queima

morena bem  
escura e negra

raramente queima; bronzeamento 
muito rápido 50 – 120

C em geral bronzeia 
raramente queima morena escura raramente queima;  

bronzeamento rápido 40 – 75

B às vezes bronzeia em 
geral queima morena Clara aparência avermelhada ou cor de rosa; 

pode bronzear gradualmente 30 – 50

A nunca bronzeia
sempre queima

muito branca  
(loiras e ruivas)

queimadura avermelhada;  
inchaço doloroso 10 – 30

Fonte: (Kirchhoff 9, 1995).
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Na Tabela 3 são apresentados os valores do 
índice e dos respectivos tempos de exposição ao sol 
que pode resultar em eritema.

Tabela 3. Índices de UVB e tempo de exposição para causar 
queimaduras.

IUV – B
Tempo (em min) 

para queimar (pele 
mais sensível)

Tempo (em min) para 
queimar (pele menos 

sensível)

15 – 16 Menos de 4 20

14 4 21

13 Menos de 5 23

12 5 25

11 5,5 27

10 6 30

9 7 33

8 7,5 35

7 8,5 40

6 10 50

5 12 60

4 15 75

3 20 90

0 – 2 30 Mais do que 120

Fonte: (Kirchhoff 9, 1995)

No presente estudo, o comportamento proba
bilístico do IUV–B foi analisado por meio da dis
tribuição gaussiana normalizada, sendo aplicada nos 
cálculos da média diária e da probabilidade para cada 
categoria de IUV–B ocorrida na cidade de Natal/
RN–Brasil. A função densidade de probabilidade foi 
expressa pela seguinte equação [2]:

. . /expf Z Z2 2
0,5 2r= -

-_ _ _i i i7 7A A (4)

com Z dado por:

Z
x xi

v=
-

 (5)

Sendo: Z – variável aleatória normalizada
 xi – variável aleatória (índice UV)
 x – média do índice UV
	 s – desvio padrão da amostra.

A análise de aderência da função gaussiana foi 
avaliada pelo teste quiquadrado (χ2), que consiste 
no teste de hipótese de nulidade, fazendose a com
paração entre as freqüências observadas e as fre
qüências teóricas com a variável aleatória χ2, que é 
definida pela seguinte equação [11]:

x Fe

Fo Fe

i

i i

i

k

2

2

=
-_f i p/  (6)

sendo: k – número de classes
 Foi – freqüência observada
 Fei – freqüência esperada de acordo com a 

distribuição gaussiana.

A variável χ2 tem uma distribuição com um único 
parâmetro (grau de liberdade), definido pela seguinte 
relação:

GL c p 1= - -  (7)

sendo: c – nº de classe
 p – número de parâmetros da distribuição 

gaussiana.

A hipótese posta em prática é que χ2 > χ2 
1α, kp1 ,  

sendo χ2 
1α, kp1 a distribuição de χ2 com n graus 

de liberdade, onde α é o nível de significância 
estabelecido.

3. resultados e discussões

De acordo com o comportamento temporal do 
IUV obtido para Natal/RN–Brasil, apresentado 
na Figura 3, vêse que a distribuição gaussiana é 
adequada à modelagem da freqüência de ocorrência 
do IUV.
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Figura 3. Comportamento temporal do IUV no período de 2001 a 
2007 (fonte: autores).

Na Figura 4, apresentase a superposição das curvas 
de freqüências observada (Fo) e esperada (Fe) do 
índice IUV.
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Figura 4. Curvas de freqüências (fonte: autores).

Pôdese constatar que houve concordância entre 
as freqüências observada e esperada (modelada pela 
distribuição gaussiana), comprovando a adequação da 
função escolhida. A partir dessa hipótese foi feita uma 
análise de aderência do teste χ2. Observouse que o χ2 
calculado (11,18) foi menor que χ2 teórico (14,067). 
Assim, aceitouse a hipótese de que as freqüências 
estimadas com base na distribuição gaussiana não 
apresentam diferenças de probabilidade maiores que 
5% em relação às freqüências observadas. Portanto, 
a amostra provém de uma população que segue uma 
distribuição gaussiana.

Na Figura 5 apresentase um climograma resultante 
da medição do IUV de janeiro/2001 a dezembro/2007 
(média horária) onde é possível observar os índices e 
as categorias, em conformidade com a Tabela 1.
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Figura 5. Média ponderada do IUV com percentagem segundo 
suas categorias (baixo; moderado; alto; muito alto), no período de 
2001 a 2007 (fonte: autores).

Constatouse que, em todos os anos do intervalo 
considerado, o índice 6 (risco ALTO) foi atingido 
por volta das 09h20min (horário local). Após as 
13h30min, o IUV atingiu valores inferiores a 6 em 
todos os anos. Por sua vez, o horário de pico se deu 
em torno das 11h20min. Esse comportamento pode 

estar associado ao fuso horário adotado na região, 
equivalente ao horário de Brasília, cuja distância 
longitudinal de Natal chega próximo a 13°, ou seja, 
quase uma hora de defasagem, conforme indicado no 
estudo de Silva, Oliveira e Marinho7 (2012). Quanto 
à probabilidade de ocorrência dos níveis de IUV, com 
base no climograma, constatouse uma probabilidade 
de: 34,21% para nível BAIXO; 65,87% para nível 
MODERADO; 36,74% para nível ALTO e 30,45% 
para nível MUITO ALTO. Na Figura 6 vêemse os 
resultados das médias mensais do IUV.
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Figura 6. IUV média mensal, período de 2001 a 2007.

Observouse que os maiores valores (6 – 
MODERADO) ocorreram nos meses de fevereiro e 
novembro, devido a fatores de ordem geodinâmicos 
(declinação solar) e meteorológicos (nebulosidade 
na região). Nos meses de fevereiro e novembro, 
sazonalmente, o fluxo de energia radiante aumenta, 
coincidindo com os meses de menor nebulosidade, 
o que favorece o surgimento de picos de IUV e 
aumento de temperatura. Entre maio e agosto o nível 
ficou próximo a 4 (MODERADO), fato que pode 
ser atribuído ao aumento de umidade e nebulosidade 
(estação das chuvas).

4. conclusão

No período considerado, a RUV em Natal/RN – 
Brasil apresentou probabilidade de ocorrência 
que variou do nível BAIXO (34,21%) a MUITO 
ALTO (30,45%). Sua maior probabilidade de ocor
rência se deu no nível MODERADO (65,87%), para 
o qual uma pessoa com pele sensível leva cerca de 
20 minutos para adquirir queimaduras na pele; ao 
passo que se a pele for menos sensível, o indivíduo 
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leva menos de 90 minutos para o efeito manifestação 
do efeito. Como a cidade encontrase no Hemisfério 
Sul e na Região Equatorial, os valores máximos do 
IUV ocorrem antes do equinócio de outono e antes 
do solstício de verão. Em todos os anos no período 
de 2001 a 2007, o IUV atingiu diariamente o nível 
MUITO ALTO. Considerandose que a cidade 
possui intensa atividade turística, seria recomen
dável aos órgãos públicos competentes e aos meios 
de comunicação alertar a população por meio de 
campanhas educativas. São muitos os países que 
mantêm um programa de prevenção à exposição 
excessiva aos raios solares baseado em informações 
do serviço de monitoramento da radiação solar por 
meio de estações solarimétricas. A prevenção por 
meio da educação contribuiria de modo decisivo 
para redução dos atuais índices de câncer de pele 
na região. Em Natal, informações sobre o IUV solar 
são fornecidas gratuitamente pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais / Centro Regional do Nor
deste (INPE – CRN), que podem ser acessadas em  
http://www.crn2.inpe.br, faltando apenas a divulgação 
do serviço e a conscientização da sua importância.
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Abstract

In the present work it is proposed and argued that, in the Brazilian criminal code, the 
parole it is not only a minor element, but, on the contrary, it is related with major garantees 
presented in the Federal Constitution (Article 5º, XLVI, a, and XLVIII).
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1. introdução

1.1 As garantias constitucionais na 
constituição federal e os tipos de 
pena

Na Constituição Federal (CF), os direitos e ga
rantias fundamentais encontramse estabelecidas no 
Art. 5º. Dentre entre essas garantias, relacionamse, 
ao presente trabalho, especificamente, as estabele
cidas nos incisos:

XLVI: a lei regulará a individualização da pena e 
adotará, entre outras, as seguintes:

a) Privação ou restrição da liberdade;
b) Perda de bens;
c) Multa;
d) Prestação social alternativa;
e) Suspensão ou interdição de direitos;

XLVIII: a pena será cumprida em estabele
cimentos distintos, de acordo com a natureza do 
delito, a idade e o sexo do apenado.

Ora, o inciso XLVI, a, fala em privação ou restrição 
da liberdade, enquanto o inciso XLVIII, estabelece 
que a pena será cumprida em estabelecimentos 
distintos, dentre outras possibilidade, em função 
da natureza do delito. Logo, a própria Constituição 
Federal (CF) enseja a que o Código Penal (CP) 
estabeleça diferentes tipos de pena, bem como 
formas diferenciadas de seu cumprimento.

Fazse importante, nesse ponto, diferenciarse 
entre direitos e garantias. Diversos doutrinadores 
diferenciam entre direitos e garantias fundamentais. 
Os direitos seriam as disposições meramente decla
ratórias, que são as que imprimem existência legal 
aos direitos reconhecidos, enquanto as garantias 
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são disposições assecuratórias que, em defesa dos 
direitos, limitam o poder [1]. Contudo, não raro 
juntamse, numa mesma disposição constitucional, a 
fixação da garantia com a declaração do direito.

1.2 origens históricas do  
livramento condicional

De acordo com os historiadores do direito, o li
vramento condicional tem suas origens nas colônias 
britânicas da Austrália [2], tendo como elemento 
motivador forte necessidade econômica, visto a 
carência de mãodeobra na colônia propiciar a que 
os presos “de boa conduta”, e que estivessem em 
condições de trabalhar, tivessem acesso a tal forma 
de liberdade provisória. Assim, longe da atual função 
de atuar como “estímulo à regeneração” do apenado, 
o instituto do livramento condicional teve, em suas 
origens, uma função reparadora da relação trabalho/
mãodeobra.

No Brasil, o livramento condicional foi intro
duzido pelo Decreto 16.665 de 6 de novembro de 
1924 [2], recebendo, a partir de então, acolhida 
nos sucessivos estatutos, figurando, atualmente, no 
Código Penal (CP) Brasileiro (Art. 83).

1.3 Livramento condicional:  
definição e considerações  
preliminares

Tendo em vista que o presente trabalho envolve 
efetuarse uma discussão a respeito do alcance e 
dimensão do instituto do livramento condicional 
no ordenamento jurídico brasileiro, fundamental se 
faz que iniciemos, justamente, por definir o que seja 
livramento condicional:

Incidente na execução da pena privativa de 
liberdade, consiste (o livramento condicional) 
em uma antecipação provisória da liberdade 
do condenado, satisfeitos certos requisitos e 
mediante determinadas condições. [3]

Uma outra definição, algo mais abrangente, 
estabelece:

É a concessão de liberdade provisória, tendo 
sido instituída como estímulo fecundo à 
regeneração do criminoso e se funda na 

presumida emenda do delinqüente exigindo 
assim o seu comportamento, adequado às 
normas sociais, no cárcere e fora dele. [4]

Essa última definição é mais completa, visto 
quer abarca alguns dos pressupostos para a con
cessão do livramento condicional (como o “bom 
comportamento” do apenado, dentro e fora da prisão) 
e a motivação fundamental que serve como pano de 
fundo para tal instituto jurídico: servir de estímulo 
para a regeneração do delinqüente.

Da própria definição, ressaltam algumas das cara
cterísticas associadas ao livramento condicional:

a) Será aplicável apenas nos casos em que haja 
pena privativa de liberdade;

b) Constituise em uma antecipação do direito à 
liberdade do condenado;

c) Aplicase apenas caso certos requisitos e 
condições sejam atendidos.

Uma outra condição, não posta na definição 
apresentada, mas que se constitui em um dos re quisitos 
do livramento condicional, é que a pena imposta deve 
ser igual ou superior a dois anos. Assim, para penas 
privativas de liberdade inferiores a dois anos, não há 
que falarse em livramento condicional.

Para ter direito ao livramento condicional, o 
apenado deverá ainda cumprir mais de 1/3 de sua 
pena, desde que tenha bons antecedentes e não seja 
reincidente em crime doloso [3]; mais da metade, se 
reincidente em crime doloso e entre 1/3 e metade, 
se tiver maus antecedentes, mas não for reincidente 
em crime doloso, e mais de 2/3, caso haja sido 
condenado por crime hediondo – Lei 8.072/90 [3].

Para fins didáticos, e como resumo, conside
remos, em sequência, os requisitos objetivos e su
bjetivos do livramento condicional:

Requisitos objetivos:
a) Pena privativa de liberdade;
b) Tempo da pena igual ou superior a 2 anos;
c) Reparação do dano (salvo impossibilidade);
d) Cumprimento de parte da pena.

Requisitos subjetivos:
a) Comportamento (do apenado) satisfatório 

durante a execução da pena;
b) Bom desempenho no trabalho que lhe foi 

atribuído;
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c) Aptidão para prover a própria subsistência;
d) Cessação da periculosidade (caso o crime 

pela qual foi condenado tenha sido praticado 
mediante violência ou grave ameaça à pessoa);

e) Não ser reincidente específico em crimes 
hediondos (Lei 8.072/90).

Neste ponto, fazse vital distinguir entre livra
mento condicional e sursis.  Este último constituise, 
em verdade, em uma suspensão da pena privativa 
de liberdade, ou seja, o apenado sequer começará a 
cumprir a pena. Contrariamente, para a existência 
da possibilidade de concederse o livramento con
dicional, mister se faz que a pena privativa de 
liberdade tenha seu cumprimento iniciado.

Destaquese ainda, que não há confundirse livra
mento condicional com progressão de regime, ins
tituto jurídico distinto daquele.

Do ponto de vista processual, merece atenção 
o fato de que o sursis, em regra, é concedido na 
sentença, e o recurso cabível é a apelação , enquanto 
o livramento condicional é concedido pelo Juízo 
da execução, cabendo, de sua decisão, o recurso de 
agravo de execução [5,6].

Destaquese que o pedido de livramento con
dicional é dirigido ao juízo de execução (Lei das 
Execuções Penais – LEP Art. 66, III, d), não 
necessitando, para ser impetrado, da atuação de um 
advogado (pode ser  impetrado pelo sentenciado, 
por um seu parente, pelo cônjuge, por exemplo). 
Contudo, antes de tomar sua decisão, e sob pena 
de nulidade1, caso assim não proceda, o juiz deve 
colher a manifestação do Promotor de justiça e do 
conselheiro penitenciário.

1.4 Livramento condicional:  
prós e contras

Longe de ser uma unanimidade, o Instituto 
do livramento condicional desperta, ainda hoje, 
acaloradas discussões. Enquanto parte da socie
dade o vê como algo justo e razoável, muitos 
(possivelmente a maior parte da sociedade, muito 
1. LEP, Art. 131. O livramento condicional poderá 

ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os 
requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do 
Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho 
Penitenciário. Vejase, na íntegra, a fração da LEP 
dedicada ao livramento condicional, no Apêndice I.

embora não haja, até onde é de conhecimento do 
autor, levantamento estatístico sobre o tema), o 
consideram como uma forma de praticar a injustiça 
e não a justiça. Tal fato devese a que, em função 
da possibilidade do livramento condicional, alguém 
que tem há praticado um crime grave (um homicídio, 
por exemplo), pode terminar por cumprir apenas 
uma fração relativamente pequena (em função da 
gravidade do delito) da pena inicialmente prevista. 

Para o cidadão comum, a progressão de regime, 
incluindose aí o Instituto do livramento condicional, 
terminam por apresentarse como verdadeiras rega
lias, solapando, em boa medida, o efeito punitivo 
esta belecido pela pena originalmente imposta. 
Assim, poderiase, num primeiro momento, conceber 
uma possível supressão do Instituto do livramento 
condicional do ordenamento jurídico brasileiro, espe
cificamente do CP e da LEP. Contudo, tal abrupto 
procedimento seria, do ponto de vista doutrinário, 
inadequado, ou mesmo inconstitucional, visto que 
a progressão de regime ancorarase em direitos e 
garantias fundamentais estabelecidos na CF.

1.5 Livramento condicional:  
exemplo de caso famoso 
(notícias divulgadas na mídia  
nacional)

No presente tópico, apresentamse notícias divul
gadas na mídia nacional, e que focam sobre a questão 
do livramento condicional em um caso de grande 
repercussão, a saber, o assassinato da atriz Daniella 
Perez. Destaquese os “prós e contras” apresentados, 
bem como os argumentos da defesa e da promotoria 
para recorrerem das sentenças. Para as fontes eletrô
nicas consultadas, vejase a bibliografia.

1.5.1 notícia 1 –  
Promotoria vai recorrer no  
caso de guilherme de Pádua

A promotora Mônica Marques anunciou 
ontem que irá recorrer da concessão de livra mento 
condicional para Guilherme de Pádua, condenado a 
19 anos de prisão pelo assassinato da atriz Daniella 
Perez e solto anteontem.

Pádua foi preso em dezembro de 1992, depois da 
descoberta do corpo da atriz, e julgado em 1997.
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O Ministério Público questiona o livramento con
dicional dizendo duvidar da condição de insolvência 
– incapacidade de reparar o dano mediante 
indenização, como diz o Código Penal – alegada pela 
defesa de Pádua.

Reparar o dano – ou provar que não pode fazêlo 
– é um dos requisitos para o livramento condicional, 
além do cumprimento de um terço da pena e do bom 
comportamento.

Pádua, que já cumpriu um terço da pena e foi 
considerado disciplinado na prisão, apresentou 
docu mentos de cartórios e empresas telefônicas 
informando que não tem bens móveis nem imóveis.

“No entanto, se ele paga a um advogado 
renomado como o dele (Paulo Ramalho), é porque 
tem alguma condição financeira”, disse a promotora. 

A representante do Ministério Público disse que 
dará parecer desfavorável à solicitação feita pela defesa 
de Pádua para que ele passe 15 dias em Minas Gerais. 

O Ministério Público tem prazo de cinco dias 
para fazer o recurso e três para elaborar o parecer. 
A decisão final sobre a viagem a Minas, porém, 
independentemente do Ministério Público, é do juiz 
da Vara de Execuções Penais, Cezar Augusto Costa, 
que concedeu a liberdade condicional a Pádua. 

NOVELISTA – Depois de quase sete anos de luta 
por justiça, a novelista Glória Perez não pretende 
desistir, mesmo após a concessão de liberdade 
condicional ao assassino de sua filha. Glória vai 
entrar, através de seu advogado, com um recurso 
para tentar reverter a decisão.

Comentários à notícia: Veja-se que nesse caso, 
a comprovação da condição ou não de reparar o 
dano causado (via pagamento de uma indenização 
à família da vítima), era ponto fulcral tanto para 
a defesa (para solicitar o beneficio do livramento 
condicional), quanto para a promotoria, a fim de 
recorrer da decisão judicial.

1.5.2 notícia 2 – Assassina da atriz 
daniella Perez consegue extinção 
da pena

Paula Thomaz, condenada como coautora do 
assassinato da atriz Daniella Perez (em 92), conseguiu 
a extinção da pena pelo crime. Os desembargadores 
da 5ª Câmara Criminal do Rio consideraram, por 

unanimidade, indulto a Paula. Ela está em liberdade 
condicional desde 99.

Os desembargadores justificaram a decisão 
dizendo que Paula preenchia todos os requisitos 
previstos no Código Penal para ser beneficiada 
como, por exemplo, ser réu primária na época do 
crime, possuir um filho menor de 12 anos e ter 
apresentado comportamento exemplar quando estava 
presa. Em 1997 Paula Thomaz foi condenada a 18 
anos e seis meses pelo crime, com seu então marido, 
Guilherme de Pádua. Em 99, ela foi solta em regime 
de liberdade condicional após cumprir um terço da 
pena (já cumprira cerca de sete anos).

Ela estava presa desde dezembro de 92. Paula 
tem hoje 27 anos.

O assassino confesso da atriz, Guilherme de 
Pádua, também conseguiu indulto, que passa a vigorar 
em abril próximo. Havia sido condenado a 19 anos. 
Daniela morreu em dezembro de 1992. Na época, 
ela fazia par romântico com Guilherme de Pádua na 
novela “De Corpo e Alma”, da Globo. O nome de seu 
personagem era Yasmin.

Ela foi morta após gravar um capítulo da novela, no 
Projac, em Jacarepaguá (zona sul do Rio). “De Corpo 
e Alma” foi escrita por Gloria Perez, mãe de Danielle.

O corpo foi encontrado perfurado várias vezes 
por objeto cortante que, embora nunca tenha sido 
confirmado, teria sido uma tesoura. Pádua e Paula 
Thomaz eram casados à época do crime. Ele confes
sou o crime na Justiça, mas Paula jamais fez isso 
abertamente. Mesmo assim foi condenada. [9]

Comentários à notícia: No caso de Paula Thomaz,  
que já se encontrava em liberdade condicional, 
a pena foi extinta (indulto), fato que gerou ainda 
maior indignação popular, mas que foi legítimo, 
visto a decisão judicial basear-se no que estabelecia 
o Código Penal. 

1.5.3 notícia 3 – guilherme de  
Pádua tem pena extinta  
10 anos antes do previsto

O exator Guilherme de Pádua, 32, condenado 
a 19 anos de prisão pela morte da atriz Daniella 
Perez, em dezembro de 1992, terá sua pena extinta 
no próximo dia 21 de abril, mais de dez anos antes 
do previsto na sentença original.
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O fato se deve a três atenuações da pena que o ex
ator conseguiu na Justiça mineira de 2000 até o mês 
passado – as duas últimas, ocorridas em dezembro, só 
se tornaram públicas nesta terçafeira. O Ministério 
Público não recorreu das decisões, que já transitaram 
em julgado (são definitivas).

Pádua, que está em liberdade condicional desde 
1999, conseguiu os perdões com base nos decretos 
presidenciais de 97, 98 e 99 que tratam da concessão 
de indulto e comutação aos presos do país.

Os pedidos de comutação foram feitos pela 
Defensoria Pública de Belo Horizonte. Em 
novembro, o juiz Cássio de Souza Salomé, da Vara 
de Execuções Criminais, havia negado o pedido de 
perdão total da pena.

De acordo com o defensor público Rodrigo 
Zamprogno, um dos autores dos pedidos de 
comutação, a defensoria entrou dias depois com 
recurso, na própria Vara de Execuções Criminais, 
solicitando a comutação relativas a 98 e 97, a 
exemplo do que Pádua já havia conseguido em 2000.

“Ninguém ficou sabendo da história, porque 
se o caso se tornasse público, acho que não conse
guiríamos”, disse o defensor.

Na época do assassinato da atriz, Pádua e Daniella 
faziam par romântico em uma novela da “TV Globo” 
escrita pela mãe da atriz, Glória Perez. A exmulher 
de Pádua, Paula Thomaz, também foi condenada 
pelo assassinato.

O exator mora em Belo Horizonte, onde vive 
sua família, desde que deixou a prisão, no Rio de 
Janeiro. No final do ano, ele passou no vestibular 
para um curso de computação em uma universidade 
particular da cidade. [10]

Comentários à notícia: Também para Guilherme de 
Pádua, a extinção da pena foi o passo legal lógico 
que seguiu o livramento condicional.

1.5.4 notícia 4 – ex-ator guilherme  
de Pádua tem aprovado pedido  
de indulto

O exator Guilherme de Pádua, 31, obteve 
nesta quartafeira parecer favorável do Conselho 
Penitenciário de Minas Gerais ao pedido de indulto 
feito pela Defensoria Pública do Estado, o que 
poderá livrá lo da condenação pelo assassinato da 

atriz Daniella Perez, ocorrido em 1992, e deixálo 
com a ficha criminal limpa.

A decisão de extinguir ou não a pena do ex ator 
será do juiz Cássio de Souza Salomé, da Vara de 
Execuções Criminais de Belo Horizonte, mas não há 
data para que essa decisão seja proferida.

Em 1997, Pádua foi condenado a 19 anos de 
prisão pelo assassinato da atriz. Paula Tomaz, sua ex
mulher, também foi condenada. Na época do crime, 
em 28 de dezembro de 1992, no Rio de Janeiro, 
Pádua fazia par romântico com Daniella Perez na 
novela “De Corpo e Alma”, da TV Globo, escrita 
pela mãe da atriz, Glória Perez.

Em liberdade condicional desde 1999, o ex
ator conseguiu da Justiça mineira, em maio do ano 
passado, redução de 25% (quatro anos, nove meses e 
quatro dias) da pena. Com isso, Pádua, que cumpriria 
pena até o final de 2011, estará livre da condicional 
em março de 2007, caso o indulto lhe seja negado.

Essa redução foi baseada em um decreto presi
dencial, de outubro de 1999, que trata da concessão 
de indulto e comutação aos presos do país. Ao 
conceder a redução, o juiz Salomé baseou se em 
pareceres favoráveis do Ministério Público e do 
Conselho Penitenciário de Minas Gerais.

O parecer favorável para que agora seja con
cedido o indulto a Pádua foi baseado no mesmo 
decreto de 99. Esse parecer poderá balizar nova
mente a decisão do juiz. Caberá ainda recurso para 
qualquer decisão de Salomé.

Oito conselheiros aprovaram a solicitação do 
indulto e dois foram contra. Um que votou contra 
foi o presidente do conselho, Otto Nunes Leite, por 
entender que Pádua já se beneficiou do decreto de 
99 ao ter a pena reduzida. No ano passado, ele votou 
pela redução da pena.

Os defensores de Pádua basearam o pedido de 
extinção da pena no item 4 do artigo primeiro do 
decreto, que garante o indulto ao pai ou mãe de filho 
menor de 12 anos de idade incompletos condenado à 
pena privativa de liberdade supe rior a seis anos e que 
tenha cumprido um terço da sentença.

Além de ter tido bom comportamento e não ter 
outros antecedentes criminais, estar trabalhando 
(ele é registrado como auxiliar de informática em 
uma empresa de amigos da sua família, com salário 
declarado de R$ 165) e estar estudando (ele faz 
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curso prévestibular), Pádua preenche os requisitos 
exigidos. Ele tem um filho de oito anos com Paula 
Tomaz.

A sessão do Conselho Penitenciário de Minas 
Gerais teve início na semana passada, mas a reunião 
foi suspensa porque o representante da seção mineira 
da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Luiz 
Carlos Parreira Abritta, exigiu uma certidão de 
transitado em julgado, que esclarece se há pendências 
ou recursos apresentados contra o condenado.

O defensor público Rodrigo Zamprogno obteve 
a certidão no Rio de Janeiro, onde o ex ator foi 
julgado e condenado. Como o Ministério Público 
não apresentou recurso para aumentar a pena im
posta a Pádua, ele preencheu todos os requisitos 
legais exigidos para se beneficiar do decreto.

Segundo defensores de Pádua, ele tem direito ao 
indulto porque já cumpriu um terço da pena e tem 
um filho com menos de 12 anos.

O exator foi condenado em janeiro de 1997 a 
19 anos de prisão pela morte da atriz Daniella Perez. 
Ela foi morta em 28 de dezembro de 1992, com 18 
tesouradas.

No início do ano passado, ele conseguiu da 
Justiça de Minas Gerais perdão de 25% (quatro 
anos, nove meses e quatro dias) de sua pena. Em 
liberdade condicional desde 1999, Pádua vive em 
Belo Horizonte.

Sua exmulher Paula Thomaz, também foi 
condenada pelo crime e, assim como Pádua, está em 
liberdade condicional. [11]

Comentários à notícia: Novamente, a justiça 
confirmou o indulto, fato que indignou em muito a 
população, à época.

No presente artigo defendese a proposição 
(tese) de que o Instituto do livramento condicional 
desempenha, no Código Penal (CP) brasileiro, não 
apenas a função de tornar mais justo o cumprimento 
da pena aplicada, propiciando ao apenado a 
progressão de regime, em função de seus ante
cedentes, de seu comportamento carcerário, etc., mas 
atua, em verdade, como elemento que viabiliza e 
consolida as garantias constitucionais estabelecidas 
no inciso XLVI, a, e no o inciso XLVIII, Art. 5º, 
da Constituição Federal (CF). Logo, propõese 

que o Instituto do livramento condicional, o qual é 
alvo de críticas por grande parte da sociedade, não 
poderia ser, por exemplo, suprimido do CP e da LEP 
(caso tal proposição fosse posta pelo legislador) 
visto constituirse em forma de viabi lizar garantias 
constitucionais.

2. desenvolvimento

2.1 Legislação

O instituto do livramento condicional, encontra
se contemplado no Art. 83, Capítulo V (“Do 
Livramento Condicional”), Título V do Código 
Penal Brasileiro [12]:

2.1.1 requisitos do  
livramento condicional (cPP)

Art. 83  O juiz poderá conceder livramento con
dicional ao condenado a pena privativa de liberdade 
igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I  cumprida mais de um terço da pena se o 
condenado não for reincidente em crime doloso e 
tiver bons antecedentes;

II  cumprida mais da metade se o condenado for 
reincidente em crime doloso;

III  comprovado comportamento satisfatório 
durante a execução da pena, bom desempenho no 
trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à 
própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV  tenha reparado, salvo efetiva impossibili
dade de fazêlo, o dano causado pela infração;

V  cumprido mais de dois terços da pena, nos 
casos de condenação por crime hediondo, prática 
da tortura, tráfico ilícito de entor pecentes e drogas 
afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente 
específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único  Para o condenado por crime 
doloso, cometido com violência ou grave ameaça 
à pessoa, a concessão do livramento ficará também 
subordinada à constatação de condições pessoais 
que façam presumir que o liberado não voltará a 
delinqüir.

Destaquese, em referência ao livramento con
dicional, o chamado livramento humanitário, o qual 
é concedido ao sentenciado que ainda não tenha 
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cumprido o período necessário, mas que é portador 
de moléstia grave e incurável, ou ainda ao apenado 
idoso.

2.1.2 condições do  
livramento condicional (LeP)

Lei das Execuções Penais (LEP) Art. 132:
a) Obter ocupação lícita, em tempo razoável, se 

for apto para o trabalho;
b) Comunicar ao juiz periodicamente a sua 

ocupação;
c) Não mudar de comarca sem autorização judicial.

Dentre as condições que podem, adicionalmente, 
ser impostas pelo juiz, a LEP elenca:

a) Não mudar de residência sem comunicar ao 
juiz e às autoridades incumbidas da obser
vação e proteção cautelar;

b) Recolherse à habitação em hora fixada;
c) Não freqüentar determinados lugares.

Destaquese que as condições judiciais podem 
ser modificadas no curso do livramento, a fim de  
atender aos fins da pena e à situação do condenado, 
conforme estabelece o Art. 144 da LEP). Destaque
se ainda que, caso o apenado não aceite as condi
ções impostas pelo juiz, fica sem efeito o livramento 
condicional, sendo a pena cumprida em regime 
fechado.

2.1.3 revogação do  
Livramento condicional (cP)

As condições sob as quais o livramento condi
cional poderá ser revogado, encontramse estabe
lecidas no Art. 86, CP: 

a) Se o liberado vem a ser condenado irrecorrivel
mente a pena privativa de liberdade por crime 
cometido durante a vigência do livramento;

b) Se o liberado vem a ser condenado irrecor
rivelmente a pena privativa de liberdade 
por crime por crime anterior, neste caso 
observandose o disposto no Art. 84.

2.2 Alguma doutrina

Para alguns juristas, o livramento condicional 
tratase de uma forma de execução da pena privativa 
de liberdade [3] – propo sição bastante razoável, visto 
que o livramento condi cional aplicase apenas nos 
casos em que haja pena privativa de liberdade, e em 
que o cumprimento da mesma haja sido iniciado. Para 
outros, contudo, o livramento condicional constitui
se em direito pú blico subjetivo do apenado [8] que, 
embora relacionado à pena privativa de liberdade, 
não lhe é parte integrante.

2.3 Alguma jurisprudência

No tocante à concessão do livramento con
dicional, a jurisprudência traz algumas inter pre tações 
eventualmente controversas mas que, não obstante, 
servem como referencial, como bali samento para 
decisões futuras. Destaquese, de maneira geral, 
os choques e incongruências surgidos entre a Lei 
8.072/90 e a Constituição Federal (CF), motivando, 
assim, decisões, por parte do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que, em alguma medida, derrogam 
parte da supracitada Lei. 

Destaquese, a título de exemplo, a decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) que deliberou, por 
maioria de votos, a inconstitucionalidade do § 1° do 
art. 2° da Lei 8072/90, a qual previa o cumprimento 
da pena privativa de liberdade em regime integral
mente fechado para os crimes hediondos ou a ele 
equiparados, vedando, na  prática, a possibilidade 
do livramento condicional para praticantes das mo
dalidades de crimes previstas na Lei supracitada. 

A súmula 698 do STF, contudo, estabelece 
algum tipo de restrição a esse pretenso liberalismo, 
ao determinar: não se estende aos demais crimes 
hediondos a admissibilidade de progressão no 
regime de execução de pena aplicada ao crime de 
tortura.

No tocante aos efeitos das faltas graves sobre o 
livramento condicional, destaquese a súmula n. 441 
do STF, que consagrou o seguinte entendimento: a 



O Instituto do Livramento Condicional no Direito Penal Brasileiro...62

falta grave não interrompe o prazo para obtenção de 
livramento condicional.

Em consonância com o exposto no parágrafo 
anterior, apresentase a seguinte ementa do STF:

Habeas Corpus . Execução Penal. Falta Grave. 
Interrupção na Contagem do Lapso Temporal para 
a Concessão de Benefício de Progressão de Re
gime Prisional. Entendimento do Tribunal A Quo 
em Consonância com a Jurisprudência Desta Corte. 
Livramento Condicional e Comutação das Penas. 
Interrupção do Prazo Parja Obtenção do Benefício 
Pelo Condenado. Ilegalidade. Ausência de Previsão 
Legal.

Precedentes.
1. O cometimento de falta grave, embora 

interrompa o prazo para a obtenção dos 
benefícios da progressão de regime, não o 
faz para fins de concessão dos benefícios de 
livramento condicional e comutação da pena, 
por ausência de previsão legal.

2. Ordem parcialmente concedida apenas para 
afastar a interrupção do lapso temporal para 
a concessão do livramento condicional e da 
comutação da pena, mantendo no mais o 
acórdão impugnado. (HC 116.130/SP, Rel.  
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
julgado em 02/12/2008, DJe 19/12/2008).

2.4 discussões

Longe de ser ponto pacífico entre a população em 
geral, e mesmo entre os especialistas, o instituto do 
livramento condicional tem sido, ao longo dos anos, 
alvo de severas críticas por parte da população (com 
exceção dos que são por ele beneficiados, é claro), que 
vê em tal instituto uma espécie de burla à decisão judi
cial condenatória previamente prolatada.

Numa tentativa de aprofundarmos a discussão, 
poderíamos dizer que o instituto do livramento con
dicional apresenta uma ambigüidade jurídica: ao 
mesmo tempo que procura de certa forma humani
zar a pena, premiando o bom comportamento do 
apenado, etc., termina por, em certa medida, solapar 
um dos mais importantes fatores de segurança jurí
dica, que é (ou deve ser) a certeza, por parte do delin
qüente e da sociedade em geral, da punibilidade. 
Ora, se uma pena inicialmente prevista é, de alguma 

forma (mediante a progressão de regime) alterada, se 
não em seu tempo de cumprimento, ao menos em sua 
natureza (regimes fechado, semiaberto ou aberto), é 
inegável que o “preço a pagar” pelo delito cometido 
tornouse, de alguma forma, menor e, portanto, 
menos impactante.

Nos crimes contra a vida, sobretudo, (tendo 
em vista que a vida é o bem jurídico de maior 
valor, dentre os tutelados pelo Estado), o clamor 
e indignação populares são intensos – em casos 
como o mencionado nesta monografia, envolvendo 
o assassinato da atriz Daniella Perez – quando 
o delinqüente termina, em função da progressão 
de regime, por cumprir, em verdade, uma pena 
apreciavelmente menor do que a inicialmente apli
cada, e se aquela era vista pela população como 
justa, a pena efetivamente cumprida termina por ser 
encarada, também pela população, como uma ofensa 
ao seu senso de justiça.

Contudo, é essa a proposição (tese) que serve de 
tema à presente monografia, a saber, que o instituto 
do livramento condicional ancorase, em última 
instância, na Constituição Federal, visto permitir 
a viabilização e consolidação das garantias cons
titucionais estabelecidas no inciso XLVI, a, e no o 
inciso XLVIII, Art. 5º, da CF. Portanto, o instituto 
do livramento condicional, o qual é alvo de críticas 
por grande parte da sociedade, não poderia ser, por 
exemplo, suprimido do CP (caso tal proposição fosse 
posta pelo legislador) visto constituirse em forma de 
viabilizar garantias constitucionais.

Muito embora o magistrado aja tendo como 
elemento norteador a legislação vigente, e não 
deva, em princípio, basear suas decisões no clamor 
popular, mister se faz dar, ao instituto do livra mento 
condicional, uma forma que o torne mais apropriado 
ao senso de justiça da população, sob pena de 
conseguirse, mediante sua aplicação, solapar a 
credibilidade do poder judiciário, gerando, no seio 
da população, um sentimento de descaso e descrédito 
para com a justiça.

A indignação popular com o instituto do livra
mento condicional tornase maior ao saberse que o 
mesmo é cabível até mesmo para os chamados crimes 
hediondos, conforme estabelece a Lei 8.072/90, a qual 
acrescentou, ao Art. 83 do CP, o inciso V, o qual 
permite ao praticante de crime hediondo beneficiar
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se do instituto, uma vez cum pridos dois terços da 
pena aplicada2.

Muito embora o livramento condicional possa 
ser entendido como elemento humanizador, e que 
termina por compensar àquele que cumpriu sua 
pena de forma “ordeira”, é inegável que o bom 
comportamento carcerário do apenado, bem como 
outros elementos que possam somarse para conferir 
ao preso o direito ao livramento condicional, não 
relacionamse, diretamente, ao delito praticado nem 
à pena, em função deste, aplicada. Um homicídio, 
por exemplo, não se torna menos grave pelo fato de 
quem o praticou ter exibido, uma vez em instituição 
prisional, bom comportamento. A pena aplicada 
relacionase ao delito previamente praticado e não 
ao comportamento posterior do apenado.

Assim sendo, os doutrinadores do Direito, 
bem como os legisladores, precisam encontrar 
uma maneira de, não suprimindo o supracitado 
instituto, adequálo ao senso de justiça que embasa 
o raciocínio e sentimento da população em relação 
ao cumprimento das penas privativas de liberdade. 

3. conclusões

a) Não há que confundirse livramento condi
cional com sursis, visto ser este último uma 
suspensão da pena privativa de liberdade, 
antes do início de seu cumprimento, enquanto 
o livramento condicional pressupõe, ao con
trário, que a pena já tenha seu cumprimento 
iniciado;

b) Muito embora o Art. 83 do Código Penal 
(CP) pressuponha certas limitações para 
a apli cação do livramento condicional – 
como a reincidência em crimes dolosos, na 
prática de crimes hediondos, etc. – podese 
encontrar jurisprudência (notadamente do 
STF) que contrariam, em certa medida, essas 
limitações;

2. Muito embora o Art. 83 do Código Penal (CP) pres
suponha certas limitações para a aplicação do 
livramento condicional – como a reincidência em 
crimes dolosos, na prática de crimes hediondos, etc. 
– podese encontrar jurisprudência (notadamente 
do STF) que contrariam, em certa medida, essas 
limitações.

c) O Instituto do livramento condicional des
empenha, no Código Penal (CP) brasileiro, 
não apenas a função de tornar mais justo o 
cumprimento da pena aplicada, propiciando 
ao apenado a progressão de regime, em fun
ção de seus antecedentes, de seu comporta
mento carcerário, etc., mas atua, em verdade, 
como elemento que viabiliza e consolida as 
garantias constitucionais estabelecidas no 
inciso XLVI, a, e no o inciso XLVIII, Art. 5º, 
da Constituição Federal (CF). Logo, propõe
se que o Instituto do livramento condicional, 
o qual é alvo de críticas por grande parte da 
sociedade, não poderia ser, por exemplo, 
suprimido do CP (caso tal proposição fosse 
posta pelo legislador) visto constituirse em 
forma de viabilizar garantias constitucionais;

d) Em função do clamor popular gerado em casos 
de grande repercussão, como no livramento 
condicional concedido ao exator Guilherme 
de Pádua, assassino da atriz Daniella Perez, 
de tempos em tempos colocase em questão a 
validade moral de tal instituto jurídico, o que 
sugere uma possível revisão, no futuro, dos 
requisitos para sua concessão. Assim sendo, 
mister se faz que os doutrinadores do Direito, 
bem como os legisladores, encon trem uma 
maneira de, não suprimindo o ins tituto do 
livramento condicional, adequálo ao senso de 
justiça que embasa o raciocínio e sentimento 
da população em relação ao cum primento das 
penas privativas de liberdade.
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APÊNDICE
Excerto da LEP

Lei das Execuções Penais
LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984.

TÍTULO V
Da Execução das Penas em Espécie

CAPÍTULO I
Das Penas Privativas de Liberdade

SEÇÃO V

Do Livramento Condicional

Art. 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução, 
presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, 
ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário.

Art. 132. Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a que fica 
subordinado o livramento.

§ 1º Serão sempre impostas ao liberado con dicional as obrigações seguintes:
a) obter ocupação lícita, dentro de prazo razoá vel se for apto para o trabalho;
b) comunicar periodicamente ao Juiz sua ocupação;
c) não mudar do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia 

autorização deste.
§ 2° Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras 

obrigações, as seguintes:
a) não mudar de residência sem comunicação ao Juiz e à autoridade incumbida 

da obser vação cautelar e de proteção;
b) recolherse à habitação em hora fixada;
c)não freqüentar determinados lugares.

Art. 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do Juízo da 
execução, remeterseá cópia da sentença do livramento ao Juízo do lugar para 
onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e 
de proteção.

Art. 134. O liberado será advertido da obrigação de apresentarse imediatamente 
às autoridades refe ridas no artigo anterior.

Art. 135. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão 
ao Juízo da execução, para as providências cabíveis.

Art. 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com 
a cópia integral da sentença em 2 (duas) vias, remetendose uma à autoridade 
administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário.
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Art. 137. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente 
no dia marcado pelo Presidente do Conselho Penitenciário, no estabe lecimento 
onde está sendo cumprida a pena, observandose o seguinte:

I  a sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo 
Presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado, ou, na falta, 
pelo Juiz;

II  a autoridade administrativa chamará a aten ção do liberando para as 
condições impostas na sentença de livramento;

III  o liberando declarará se aceita as condições.
§ 1º De tudo em livro próprio, será lavrado termo subscrito por quem presidir 

a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder 
escrever.

§ 2º Cópia desse termo deverá ser remetida ao Juiz da execução.

Art. 138. Ao sair o liberado do estabelecimento penal, serlheá entregue, 
além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta, que exibirá à 
autoridade judiciária ou administrativa, sempre que lhe for exigida.

§ 1º A caderneta conterá:
a) a identificação do liberado;
b) o texto impresso do presente Capítulo;
c) as condições impostas.
§ 2º Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvoconduto, em que 

constem as condições do livramento, podendo substituirse a ficha de identificação 
ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificálo.

§ 3º Na caderneta e no salvoconduto deverá haver espaço para consignarse o 
cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta Lei.

Art. 139. A observação cautelar e a proteção realizadas por serviço social 
penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade terão a finalidade de:

I  fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença 
concessiva do benefício;

II  proteger o beneficiário, orientandoo na execução de suas obrigações e 
auxiliandoo na obtenção de atividade laborativa.

Parágrafo único. A entidade encarregada da obser vação cautelar e da proteção 
do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da 
representação prevista nos artigos 143 e 144 desta Lei.

Art. 140. A revogação do livramento condicional darseá nas hipóteses 
previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal.

Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação 
facultativa, o Juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições.

Art. 141. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência 
do livramento, computarseá como tempo de cumprimento da pena o período de 
prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo 
das 2 (duas) penas.

Art. 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena 
o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à 
mesma pena, novo livramento.



O Instituto do Livramento Condicional no Direito Penal Brasileiro... 67

Art. 143. A revogação será decretada a reque rimento do Ministério Público, 
mediante represen tação do Conselho Penitenciário, ou, de ofício, pelo Juiz, ouvido 
o liberado.

Art. 144. O Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou mediante 
representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá modificar 
as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser 
lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso I, 
do artigo 137, desta Lei, observado o disposto nos incisos II e III e §§ 1º e 2º do 
mesmo artigo.

Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a 
sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo 
o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo 
da decisão final.

Art. 146. O Juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério 
Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a 
pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação.
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1. introdução

Como seu título indica, o presente artigo debruça
se sobre a recente aprovação, pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) da união estável homoafetiva, 
estendendo, aos casais homossexuais, as prerroga
tivas cíveis da união estável, já existente para os 
casais heterossexuais. Percebase que não se trata, 
aqui, de tomar posição contra ou a favor da decisão 
do STF, mas sim de analisar a supracitada aprovação 
sob o ponto de vista da sociologia do Direito, 
entendida como o estudo da base social de um direito 
específico [1].

2. união estável homoafetiva 
e a sociedade atual: o poder 
judiciário reflete a sociedade 
ou é por ela influenciado ?

Em votação (podese dizer, histórica), ocorrida 
dia 04/05/2011, os dez ministros do Supremo 

Tribunal Federal (STF), ao julgarem a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
132, reconheceram (por unanimidade) a união estável 
para casais do mesmo sexo, chamados mais recen
temente de homoafetivos. As respectivas ações haviam 
sido ajuizadas pela Procuradoria Geral da República e 
pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

Com a decisão do STF, o regime jurídico das 
uniões estáveis, previsto no artigo 1.723 do Código 
Civil, foi “estendido” às uniões homoafetivas.

Conforme posto na introdução, não se trata aqui 
de tomar posição contra ou a favor da decisão do 
STF, mas sim focar, do ponto de vista da sociologia 
do Direito, suas determinantes.

Ora, o Art. 1.723 do Código Civil (CC) tem 
redação inequívoca: É reconhecida como entidade 
familiar a união estável entre o homem e a mulher, 
configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de cons
tituição de família.
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A legislação em vigor estabelece, portanto, como 
união estável (ou como prérequisito para a existência 
dela), a entidade familiar formada por homem e mulher, 
excluindo, portanto, do status civil de união estável a 
união entre pessoas do mesmo sexo. Claro está que 
a decisão do STF foi o que se chama no jargão do 
Direito de decisão contra legem. E que não se invoque, 
como fez o STF, princípios e garantias constitucionais 
para tentar darse sustentação jurídica a esta decisão, 
visto que, em qualquer manual básico de introdução 
ao Direito posto está que a legislação específica tem 
maior valor do que a “geral”. Ora, o CC regulamenta a 
união estável, de forma que não é preciso recorrerse à 
Constituição Federal (CF) para julgarse a matéria.

Contudo, mesmo a CF, em verdade desampara 
a decisão do STF. O CC equipara os “casais não 
casados” (união estável) aos legalmente casados, 
por entender o legislador que mesmo os casais não 
casados constituem uma família, e como tal merecem 
a proteção do Estado. A CF, por sua vez:

Art. 226  A família, base da sociedade, tem 
especial proteção do Estado.

§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos 

termos da lei.
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é 

reconhecida a união estável entre o homem e a mulher 
como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento.

§ 4º - Entendese, também, como entidade 
familiar a comunidade formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes.

Assim, a própria CF fala em homem e mulher, 
excluindo, portanto, a que se considere como família 
um casal formado por pessoas do mesmo sexo. 
Logo, o status de união estável não pode, também 
do ponto de vista constitucional, ser estendido aos 
casais homossexuais. Vejase que, de acordo com o § 
4º, um pai ou mãe separados, junto com seus filhos, 
também é uma família. Não cogitase, contudo, de 
família formado por uma casal homossexual. Logo, 
também de acordo com a CF, união estável (e, por 
conseguinte, os direitos civis dela decorrentes) é 
prerrogativa dos casais heterossexuais.

Assim, o STF, desconsiderou a clara letra da lei, 
preferindo julgar com base em princípios e garantidas 
constitucionais. Fica a pergunta: por que esta opção?

Claro está, para o autor deste artigo, que o fator 
determinante para a decisão do STF foi a podemos 
dizer recente (mais intensa nos últimos cinco anos) 
exposição positiva dos homossexuais nos diferentes 
veículos de comunicação (na televisão, sobretudo), 
como nas chamadas telenovelas (notadamente as 
da Rede Globo de televisão). Ao longo dos últimos 
anos tornouse “politicamente correto” defender os 
interesses homossexuais, rotulandose prontamente 
como homofobia, qualquer posição contrária, 
discrepante.

Alguns poderiam afirmar que o STF apenas 
refletiu, em sua decisão, um anseio popular, tomando 
a decisão que satisfaz à maioria da popu lação 
brasileira. Será?

Até que ponto o poder judiciário, nesse caso por 
intermédio de sua corte suprema, está antecipando se 
ao legislador, e pondo em prática algo já consagrado 
pela população, ou está, antes, sendo influenciado 
pela mídia e pelos pequenos grupos hegemônicos que 
a controlam, refletindo não a posição majoritária da 
população brasileira, mas antes o bem orquestrado 
“lobby” midiático de uns poucos?. Por falar em 
anteciparse ao legislador, não custa lembra que a 
obrigação de qualquer juiz, ou, como nesse caso, 
colegiado de magistrados, é julgar com base na 
legislação em vigor. Legislar é prerrogativa do poder 
legislativo, não do poder judiciário.

Ao instituir a figura jurídica da união estável, 
concedendo a esta, do ponto de vista das prer
rogativas cíveis, o mesmo status do casamento, o 
legislador procurou dar legalidade a situação das 
mais comuns em nosso país: casais unidos de fato, 
mas não de direito. Ora, caso a união entre pessoas 
do mesmo sexo já estivesse “amadurecida” como 
fato social, não teria sido também contemplada 
pelo legislador ? Se essa modalidade de união fosse 
efetivamente algo visto pela sociedade como natural, 
não seria fácil aprovar projeto de lei que alterasse 
minimamente (do ponto de vista da linguagem, bem 
entendido), o Art. 1.723 do CC para alterarse os 
dizeres “entre o homem  e a mulher” para “entre duas 
pessoas”?

Muita embora existam os defensores da chamada 
“mutação constitucional” [2], defendendo uma 
“constituição viva”, e que consideram que pode
se (ou devese) ler “duas pessoas”, onde o CC 
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fala em homem e mulher [2], pareceme que tal 
“malabarismo hermenêutico” é impróprio e mesmo 
perigoso, se consideramos que tal interpretação livre 
poderia ser feita com relação a outros dispositivos da 
CF, e com relação a outros assuntos.

Para o autor do presente artigo, posto está que o 
STF (sobretudo após a criação da TV Justiça, com 
transmissões ao vivo de julgamentos no Supremo), 
como de resto outras instituições, está fortemente in
fluenciado pela mídia (televisiva, sobretudo), e gran
demente preocupado em ser “vanguardista”, “desco
lado”, mesmo que para isso tenha que passar por cima 
do Código Civil brasileiro, e da própria CF. 

A “inanição” jurídica para justificar o voto fa
vorável dos ministros STF pode ser sentida nos respec
tivos votos, cheios de boa retórica, passagens eruditas, 
e mesmo poéticas, mas minguados de justificativas 
legais. Mais: grande parte dos argumentos apresenta
dos são falaciosos, sofismáticos, com deslavado apelo 
afetivo, e nenhum embasamento jurídico. Vejase, a tí
tulo de ilustração ao anteriormente exposto, trecho do 
voto do Relator, Ministro Ayres Britto: 

“[...] Em suma, estamos a lidar com um 
tipo de dissenso judicial que reflete o fato 
histórico de que nada incomoda mais as 
pessoas do que a preferência sexual alheia, 
quando tal preferência já não cor responde 
ao padrão social da heterossexualidade. É a 
perene postura de reação conservadora aos 
que, nos insondáveis domínios do afeto, 
soltam por inteiro as amarras desse navio 
chamado coração [...]”.

O ilustre ministro parece atribuir o fato das uniões 
homossexuais não terem o mesmo status jurídico 
das uniões heterossexuais ao mero “despeito” de 
alguns, e parece entender ainda que a não existência 

de algumas prerrogativas cíveis impede a livre 
expressão do afeto. Nada mais distante da verdade.

Caso o status de união estável fosse negado 
aos casais homossexuais, nem por isso lhes estaria 
sendo negado seu direito de livremente expres sarem 
sua sexualidade e seus sentimentos, não ferindose, 
ao contrário do que afirmou o STF, nenhuma das 
garantias constitucionais desses indivíduos. Vejase 
que, antes da união estável ser reconhecida pelo 
CC, os casais heterossexuais não tinham muitos de 
seus direitos reconhecidos, e nem por isso houve tão 
apaixonada e comovida defesa do reconhecimento 
da união estável entre essas pessoas.

3. considerações finais

Para o autor do presente artigo, são preocupantes 
dois fenômenos sociológicos que acometem o judi
ciário brasileiro, notadamente o STF, e que foram 
muito bem ilustrados pela votação da questão rela
tiva à união estável entre pessoas do mesmo sexo: 
(a) a tendência da nossa corte suprema de atuar 
como “braço”do poder legislativo e (b) o fato dessa 
“atuação” ser fortemente influenciada pela indução 
da mídia (da televisão, sobretudo),  a qual, dominada 
por minorias economicamente hegemônicas, molda, 
pouco a pouco, moral e legalmente a sociedade 
brasileira.
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1. introdução

A chamada Lei Uniforme de Genebra (LUG), 
embora tenha sido assinada em sete de junho de 
1930, apenas em 1966 seria formal e plenamente 
acolhida no ordenamento jurídico brasileiro, 
por intermédio do decreto 57.663 de 24 de 
janeiro daquele ano. Isso, não obstante o fato 
do Brasil ter sido um dos primeiros a ratificar à 
LUG, sendo ainda um dos países mais assíduos 
nas convenções do começo do século XX que 
tinham por finalidade uniformizar a legislação 
internacional sobre letras de câmbio e notas 
promissórias.

No presente trabalho fazse uma breve apre
sentação da LUG, seguida também breve análise 

pessoal sobre sua presença e consequência no direito 
empresarial brasileiro. 

2. A Lug

A despeito de sua denominação: Lei Uniforme 
de Genebra, a LUG não é, em verdade, uma lei, 
mais antes uma convenção, o que significa dizer que 
apenas os países que a ratificaram são “obrigados” 
a seguila. No Brasil, por exemplo, signatário 
dessa convenção nem todo o texto (teor) da LUG 
foi assimilado, estando ainda em vigor partes de 
legislações nacionais anteriores à ratificação.

Assim, no Brasil, a LUG foi adotada com 
restrições. Vejase, por exemplo,  a parte inicial do 
decreto 57.663/1966:
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Decreto Nº 57.663 De 24 de janeiro de 1966

Promulga as Convenções para a adoção de 
uma Lei Uniforme em matéria de Letras de 
Câmbio e Notas Promissórias.

O Presidente da República, havendo o 
Governo brasileiro, por nota da Legação em 
Berna, datada de 26 de agosto de 1942, ao 
Secretário Geral da Liga das Nações, aderido 
às seguintes Convenções assinadas em 
Genebra, a 7 de junho de 1930:

1º Convenção para adoção de uma lei 
uniforme sobre letras de câmbio e notas 
promis sórias, anexos e protocolo, com reservas 
aos artigos 2  3  5  6  7  9  10  13  15  16 
17  19 e 20 do anexo II.

Assim, todo um conjunto de artigos da LUG não 
foi acolhido pelo ordenamento jurídico nacional.

O fato do Brasil ter sido um dos primeiros 
signatários da convenção de Genebra, bem como 
os propósitos de uma tal convenção, ficam estabe
lecidos na parte introdutória da LUG:

Convenção para a adoção de  
uma Lei uniforme sobre letras de  

câmbio e notas promissórias

O Presidente do Reich Alemão; o 
Presidente Federal da República Austríaca; 
Sua Majestade o Rei dos Belgas; O Presidente 
da República dos Estados Unidos do Brasil; 
o Presidente da República da Colômbia; Sua 
Majestade o Rei da Dinamarca; o Presidente 
da República da Polônia pela cidade Livre 
de Dantzig; o Presidente da República do 
Equador; Sua Majestade o Rei de Espanha; 
o Presidente da República da Finlândia; 
o Presidente da República Francesa; o 
Presidente da República Helênica; Sua alteza 
Sereníssima o Regente do Reino da Hungria; 
Sua Majestade o Rei da Itália; Sua Majestade 
o Imperador do Japão; Sua alteza Real a Grã
Duquesa do Luxemburgo; Sua Majestade 

o Rei da Noruega; Sua Majestade a Rainha 
da Holanda; o Presidente da República da 
Polônia; o Presidente da República Portuguesa; 
Sua Majestade o Rei da Suécia; o Conselho 
Federal Suíço; o Presidente da República da 
Checoslováquia; o Presidente da República da 
Turquia; Sua Majestade o Rei da Iugoslávia.

Desejando evitar as dificuldades originadas 
pela diversidade de legislação nos vários países 
em que as letras circulam e aumentam assim a 
segurança e rapidez das relações do comércio 
internacional;

Designaram como seus Plenipotenciários:
Os quais, depois de terem apresentado os 

seus plenos poderes, achados em boa e devida 
forma, acordaram nas disposições seguintes 
(...):

Destaquese que, dos países das Américas, apenas 
Brasil, Colômbia e Equador enviaram plenipoten
ciários à convenção na qual a LUG seria elaborada.

3. impressões pessoais sobre  
a Lug e sua presença no direito  
empresarial brasileiro

Conforme ressalta das informações fornecidas nos 
tópicos precedentes, a LUG foi adotada, no Brasil, 
em forma algo “mutilada”, ou seja, não de maneira 
integral. Tal fato deveuse á necessidade de, a despeito 
da vontade política de incorporarse a LUG, a fim 
de que essa pudesse servir, também ao Brasil, como 
elemento de uniformização e, por tanto, regularização 
e ordenamento das operações envolvendo letras de 
câmbio e notas promissórias, permitir a manutenção 
de frações das legislações nacionais que estavam 
vigentes no país (como o Código Comercial, etc.), 
além de hábitos e costumes comerciais já arraigados 
na cultura nacional e, por isso mesmo, difíceis de 
serem superados, sobretudo por legislação alienígena, 
fruto do pensar e sentir de outras culturas. Assim, 
num aparente contracenso, o Brasil ratificou a LUG, 
mas dandose ao luxo de escolher quais frações dela 
desejava efetivamente adotar.
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Percebase que, “vetar” treze artigos (artigos 2  
3  5  6  7  9  10  13  15  16  17  19 e 20 do 
anexo II, conforme prevê o decreto de 1966), de um 
total de setenta e oito contidos na LUG, cor responde 
“vetar” cerca de 17% da LUG. É bem verdade que, em 
tratandose de leis, não será tanto a quantidade, mais 
a qualidade do que foi excluído que irá exercer maior 
influência. Assim, numa tentativa de darse maior 
profundidade à presente análise, focaremos nossa 
atenção em alguns dos artigos da LUG que o Brasil 
houve por bem não adotar. A fim de não comprometer 
a fluidez do texto, excertos da LUG (artigos não 
recepcionados pelo ordenamento nacional) são apre
sentados no Apêndice ao final do texto.

Analisandose os artigos da LUG que o governo 
brasileiro entendeu por bem não adotar (ver 
apêndice), percebese que houve, efetivamente, um 
comprometimento parcial do principal papel a ser 
exercido pela LUG, a saber, o de padronização, 
uniformização (e, por consequência, moralização) 
das operações envolvendo letras de câmbio e notas 
promissórias.

Para fins de discussão, analisaremos alguns dos 
artigos da LUG que foram “vetados” no decreto de 
1966:

Art. 7º  Se a letra contém assinaturas de pessoas 
incapazes de se obrigarem por letras, assinaturas fal
sas, assinaturas de pessoas fictícias, ou assinaturas que 
por qualquer outra razão não poderiam obrigar as pes
soas que assinaram a letra, ou em nome das quais ela 
foi assinada, as obrigações dos outros signatários nem 
por isso deixam de ser validas.

Vejase que o Brasil, ao incluir o artigo 7º entre 
aqueles sobre os quais pairam reservas, optou por 
adotar uma espécie de “teoria da desobrigação 
solidária”, visto que a a presença de uma única 
assinatura falsa, etc., numa nota promissória ou 
letra de câmbio, termina por desobrigar os demais 
signatários do seu cumprimento, o que não seria 
o caso, na hipótese do artigo 7º da LUG ter sido 
absorvido por nossa legislação.

Analisemos também o artigo 10:
Art. 10  Se uma letra incompleta no momento de 

ser passada tiver sido completada contrariamente aos 
acordos realizados não pode a inobservância desses 
acordos ser motivo de oposição ao portador, salvo se 

este tiver adquirido a letra de máfé ou, adquirindoa, 
tenha cometido uma falta grave.

Vejase que o artigo 10 “desatrelava” o acordo 
que deu origem à letra de câmbio da letra pro
priamente dita a qual, caso fosse completada à 
posteriori, e em desobediência ao previamente 
acordado, valeria, do ponto de vista de seu portador, 
o que nela tivesse escrito, salvo os casos previstos. 
Contudo, entendeu o legislador nacional que a letra 
(o valor nela inscrito) deve estar inevitavelmen te 
atrelado ao acordo que lhe deu origem, muito embora 
seu portador (que pode outro que não aquele para 
quem a letra foi originalmente emitida) muitas vezes 
nada saiba sobre esse acordo. Assim, o Brasil optou 
por estabelecer um vínculo entre a letra de câmbio 
e seu beneficiário originário, contrariando, se assim 
podemos dizer, a chamada teoria contra tual com 
pessoa incerta (de Savigny, Jolly e Goldschimidt), 
visto que, não sendo observado o estabelecido pelo 
artigo 10, o portador final poderá ter seu direito de 
sacar a letra questionado, caso seja comprovada 
alguma discrepância entre o valor nela inscrito e o 
acordo que lhe deu origem. Ou seja, o portador final 
pode estar em mãos com um título “podre”, sem o 
saber. O legislador brasileiro, ao desconsidera o 
artigo 10 da LUG, termina por fazer coro á teoria da 
emissão (de Stobbe e Windscheid) a quqla preconiza 
que a circulação fraudulenta não gera vínculo, não 
subsistindo a obrigação.

O artigo 15, por sua vez, abria a possibilidade de 
porse freio aos endossos sucessivos:

Art. 15  O endossante, salvo cláusula em con
trário, é garante tanto da aceitação como do paga
mento da letra. O endossante pode proibir um novo 
endosso, e, neste caso, não garante o pagamento as 
pessoas a quem a letra for posteriormente endossada.

Vejase que a possibilidade de “infinitos” endos
sos, e portanto “infinita” circulação do título, encon
trase mais de acordo com os hábitos comerciais na
cionais, justificando o “veto” do supracitado artigo.

 O “veto” ao artigo 17, por sua vez, excluiu, 
das operações com letras de câmbio ou notas pro
missórias em solo pátrio, importante elemento mora
lizador das relações comerciais:

Art. 17  As pessoas acionadas em virtude de 
uma letra não podem opor ao portador as exceções 
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fundadas sobre as relações pessoais delas com o 
sacador ou com os portadores anteriores, a menos 
que o portador ao adquirir a letra tenha procedido 
conscientemente em detrimento do devedor.

Já o artigo 20, abria a possibilidade do endosso 
estenderse, até mesmo, após o vencimento do título:

Art. 20  O endosso posterior ao vencimento 
tem os mesmos efeitos que o endosso anterior. 
Todavia, o endosso posterior ao protesto por falta 
de pagamento, ou feito depois de expirado o prazo 
fixado para se fazer o protesto, produz apenas os 
efeitos de uma cessão ordinária de créditos. Salvo 
prova em contrário, presumese que um endosso sem 
data foi feito antes de expirado o prazo fixado para 
se fazer o protesto.

Logo, ao “vetar” esse artigo, o Brasil adota a posição 
de que, após seu vencimento, o título tem como único 
possível credor seu último portador, evitandose, assim, 
que alguém adquira um título de terceiro, possivelmente 
com “deságio” como diríamos atualmente.

Assim, e como observação final, terminase por 
concluir que o “veto” a alguns dos artigos da LUG 
trouxe prejuízos para a padronização e moralização 
às operações com letras de câmbio e notas promis
sórias em solo pátrio, sendo mesmo o caso de 
cogitarse de adotarse a LUG, nos dias atuais, em 
sua integralidade, e não na forma corrompida, como 
optouse em 1966. Possivelmente, a LUG em sua 
versão “integral” esteja mais de acordo com o atual 
quadro do direito empresarial no país.
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APÊNDICE
Excertos da LUG 

Artigos 2  3  5  6  7  9  10  13  15  16 17  19 e 20

Art. 2º  O escrito em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo 
anterior não produzirá efeito como letra, salvo nos casos determinados nas alíneas 
seguintes: A letra em que se não indique a época do pagamento entendese pagável 
à vista. Na falta de indicação especial, a lugar designado ao lado do nome do 
sacado considerase como sendo o lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, o 
lugar do domicílio do sacado.

A letra sem indicação do lugar onde foi passada considerase como tendoo 
sido no lugar designado, ao lado do nome do sacador.

Art. 3º  A letra pode ser a ordem do próprio sacador. Pode ser sacada sobre o 
próprio sacador. Pode ser sacada por ordem e conta de terceiro.

Art. 5º  Numa letra pagável à vista ou a um certo termo de vista, pode o 
sacador estipular que a sua importância vencerá juros. Em qualquer outra espécie 
de letra a estipulação de juros será consi derada como não escrita.

A taxa de juros deve ser indicada na letra; na falta de indicação, a cláusula de 
juros é considerada como não escrita. Os juros contamse da data da letra, se outra 
data não for indicada.

Art. 6º  Se na letra a indicação da quantia a satisfazer se achar feita por extenso 
e em algarismos, e houver divergência entre uma e outra, prevalece a que estiver 
feita por extenso. Se na letra a indicação da quantia a satisfazer se achar feita por 
mais de uma vez, quer por extenso, quer em algarismos, e houver divergências 
entre as diversas indicações, prevalecera a que se achar feita pela quantia inferior.

Art. 7º  Se a letra contém assinaturas de pes soas incapazes de se obrigarem 
por letras, assina turas falsas, assinaturas de pessoas fictícias, ou assi naturas que por 
qualquer outra razão não pode riam obrigar as pessoas que assinaram a letra, ou em 
nome das quais ela foi assinada, as obrigações dos outros signatários nem por isso 
deixam de ser validas.

Art. 9º  O sacador e garante tanto da aceitação como do pagamento de letra. 
O sacador pode exonerarse da garantia da aceitação; toda e qualquer cláusula pela 
qual ele se exonera da garantia do pagamento considerase como não escrita.

Art. 10  Se uma letra incompleta no momento de ser passada tiver sido 
completada contrariamente aos acordos realizados não pode a inobservância 
desses acordos ser motivo de oposição ao portador, salvo se este tiver adquirido a 
letra de máfé ou, adquirindoa, tenha cometido uma falta grave.

Art. 13  O endosso deve ser escrito na letra ou numa folha ligada a esta 
(anexo). Deve ser assinado pelo endossante. O endosso pode não designar o 
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beneficiário, ou consistir simplesmente na assinatura do endossante (endosso em 
branco). Neste último caso, o endosso para ser valido deve ser escrito no verso da 
letra ou na folha anexa.

Art. 15  O endossante, salvo cláusula em contrário, é garante tanto da aceitação 
como do pagamento da letra. O endossante pode proibir um novo endosso, e, neste 
caso, não garante o pagamento as pessoas a quem a letra for poste riormente endos
sada.

Art. 16  O detentor de uma letra é considerado portador legítimo se justifica 
o seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo se o último for em 
branco. Os endossos riscados consideramse, para este efeito, como não escritos. 
Quando um endosso em branco é seguido de um outro endosso, presumese que 
o signatário deste adquiriu a letra pelo endosso em branco. Se uma pessoa foi por 
qualquer maneira desapossada de uma letra, o portador dela, desde que justifique 
o seu direito pela maneira indicada na alínea precedente, não é obrigado a restituí
la, salvo se a adquiriu de máfé ou se, adquirindoa, cometeu uma falta grave.

Art. 17  As pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao 
portador as exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou 
com os portadores anteriores, a menos que o portador ao adquirir a letra tenha 
procedido conscientemente em detrimento do devedor.

Art. 19  Quando o endosso contém a menção “valor em garantia”, “valor em 
penhor” ou qualquer outra menção que implique uma caução, o portador pode 
exercer todos os direitos emergentes da letra, mas um endosso feito por ele só vale 
como endosso a título de procuração. Os coobrigados não podem invocar contra o 
portador as exceções fundadas sobre as relações pessoais deles com o endossante, 
a menos que o portador, ao receber a letra, tenha procedido conscientemente em 
detrimento do devedor.

Art. 20  O endosso posterior ao vencimento tem os mesmos efeitos que o 
endosso anterior. Todavia, o endosso posterior ao protesto por falta de pagamento, 
ou feito depois de expirado o prazo fixado para se fazer o protesto, produz apenas 
os efeitos de uma cessão ordinária de créditos. Salvo prova em contrário, presume
se que um endosso sem data foi feito antes de expirado o prazo fixado para se fazer 
o protesto.
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Abstract

In the present work it is presented a brief about the pain, its chemical and pharmacological 
causes and consequences.
Key-words: Pain, Pharmacology, chemistry.

Amor é um fogo que arde sem se ver,
É ferida que dói, mas não se sente;

É um contentamento descontente,
É dor que desatina sem doer [...]

(Luis de Camões)

1. introdução

No presente artigo, focaremos a temática dor 
do ponto de vista químicofarmacológico. Para fins 
didáticos, dividiremos a dor em dores físicas e dores 
de origem psicológica ou psíquicas, muito embora 
saibamos da íntima e indissociável relação mente
corpo, com as alterações físicas afetando nossa 
psiquê e viceversa.

2. Breve revisão histórica

O combate da dor mediante o uso de substâncias 
químicas pode ser traçado a partir da evolução 

histórica dos chamados anestésicos, que são 
substâncias capazes de bloquear os mecanismos 
responsáveis pela sensação de dor, envolvendo, 
necessariamente, os chamados nociceptores, que são 
os receptores da dor, os quais fazem parte do sistema 
nervoso somático, o qual caracterizase por possuir 
nervos espalhados por todo o corpo.

Uma das primeiras substâncias químicas a 
ser empregada como anestésico foi o éter etílico: 
CH3CH2OCH2CH3, cuja ação anestésica foi desco
berta por acaso, pelo hábito de algumas pessoas de 
cheirálo por brincadeira.

Dentre os primeiros compostos gasosos a serem 
empregados como anestésicos encontrase o óxido 
nitroso (N2O), o qual é utilizado há mais de cento e 
cinqüenta anos. Atualmente, é administrado juntamente 
com o oxigênio (O2), provocando uma sedação leve, 
porém estável, muito apreciada em odontologia. 
É ainda empregado como anestésico coadjuvante, 
potencializando a ação anestésica de outras drogas.
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3. A dor física

Como ponto de partida para as discussões do 
presente tópico, utilizemos um conhecido anestésico, 
a morfina1.

Classificado como uma anestésico de ação geral, 
a morfina pertence ao grupo dos chamados opióides. 
Os opióides, como o nome indica, são os princípios 
ativos do ópio, o qual, por sua vez, é extraído da 
papoula (Papaver somniferum).

Anestésico potente, a morfina é empregada, por 
exemplo, em pacientes com casos graves de câncer, 
devido às dores intensas.

HO

O

HO

H

N

Figura 1. Fórmula estrutural da morfina.

Do ponto de vista da estruturaatividade biológica,  
a presença dos grupos OH torna a morfina solúvel em 
água (com a qual forma ligações de hidrogênio). Além 
disso, no pH fisiológico, sabe se que o átomo de ni
trogênio está protonado, o que o torna apto a intera
gir com um grupo aniônico do neuroreceptor, “simu
lando”, assim, a ação de anestésicos pro duzidos pelo 
organismo, como a endorfina e a encefalina.

A ação da morfina ilustra o conhecido mecanismo 
“chavefechadura”, tão propalado em bioquímica: 
certos grupos funcionais na molécula com atividade 
biológica (nesse caso a morfina) assemelhamse aos 
grupos presentes em outras moléculas (nesse caso a 

1. Foi Friedrich Sertürner (Freidrich Wilhelm Adam 
Sertürner, 17831841), quem, ao promover o isola
mento dos princípios ativos do ópio, terminaria por 
descobrir a morfina. A descoberta deuse, oficial
mente, em 21 de maio de 1805. O termo morfina 
vem do latim morphium, nome dado por Sertürner ao 
composto isolado, em referência a Morpheus, o deus 
grego dos sonhos. Estimase que, atualmente, mais 
de 230 toneladas de morfina sejam utilizadas, por 
ano. Tendo testado em animais, em pessoas e em si 
mesmo o composto isolado, Sertürner terminaria por 
constatar os possíveis efeitos, tanto positivos quanto 
negativos, da morfina sobre o organismo. A morfina 
seria o primeiro alcalóide a ser isolado, fato que torna 
a descoberta de Sertürner ainda mais significativa para 
as histórias da química e da farmácia.

endorfina e a encefalina), fazendo com que os recep
tores (nesse caso, neuroreceptores) “reconheçam” 
a molécula do fármaco como sendo “compatível”, 
com o receptor, no sentido de que consegue des
encadear o mesmo conjunto de eventos (que se tra
duzem, nesse caso, em alterações sensoriais da dor), 
induzido pelas substâncias natu ralmente produzidas 
pelo organismo.

Figura 2. Representação esquemática do mecanismo “chave
fechadura”.

Utilizando ainda a analogia “chavefechadura”, 
para que a nova “chave” funcione, não é necessário 
que ela seja integralmente igual à chave original (se 
assim fosse, ela seria meramente uma cópia daquela), 
mas sim que ela seja, em seus elementos essenciais 
(em termos moleculares, grupos funcionais), similar 
à chave original. Essa similaridade deve darse em 
termos da composição química, mas também em 
termos da estrutura (visto que estamos, via de regra, 
nessas interações, lidando com estruturas terciárias 
de proteínas ou outras macromoléculas), para que a 
espécie considerada exerça a atividade biológica de 
interesse. O mecanismo chavefechadura, ilustrado 
aqui pela ação da morfina, inserese no quadro de 
estudos que investiga as relações entre estrutura 
química e atividade biológica.

Diferentemente dos anestésicos de ação geral 
como a morfina, anteriormente descrita, quer atua 
“mimetizando” a ação de algum neurotransmissor, os 
anestésicos de ação local, como a aspirina e o aceta
minofeno (paracetamol), atuam inibindo a produção 
síntese das prostaglandinas2. A aspirina e compostos 

2. As prostaglandinas são Uma prostaglandina é 
qualquer membro do grupo de componentes dos 
lipídeos são derivados enzimaticamente dos ácidos 
graxos, contendo vinte 20 átomos de carbono.  O 
nome prostaglandina deriva de próstata, visto que 
essas substãncias terem sido, em 1935, isoladas a 
aprtir do sêmen. As prostaglandinas agem localmente 
como moduladores intercelulares nos tecidos onde são 
formadas, sendo sintetizadas próximo ao seu sítio de 
ação, controlando os processos inflamatórios. 
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análogos terminam por inibir processos inflamatórios 
pela inibição da produção da enzima envolvida na 
síntese das prostaglandinas, a ciclo oxigenase (COX), 
atuando, assim, na redução ou supressão da dor.

O

OH

OH

O

HO

Figura 3. Fórmula estrutural de uma prostaglandina.
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Figura 4. Fórmula estrutural do acetaminofeno.

A aspirina, o acetaminofeno e outros compostos 
análogos, inibem a produção da COX pela interação 
entre a carbonila (C=O) nelas presentes e uma 
hidroxila (OH) da enzima, desativandoa.

4. A dor psíquica

Muito embora sejam inegáveis as correlações 
entre os aspectos físicos e psíquicos, os quais 
compõem o “eu” integral do ser humano, é inegável 
que certas dores podem mais apropriadamente ser 
associadas a aspectos psíquicos do que físicos. Assim, 
nessa categoria enquadramse a dor física que muitos 
pacientes afirmam sentir em um membro já amputado, 
a dor causada pela perda de um ente querido, ou a dor 
psíquica resultante de uma síndrome de abstinência 
de um viciado em drogas.

4.1 transtorno obsessivo-compulsivo  
(toc) e a química farmacológica  
das dores psíquicas

O transtorno obsessivocompulsivo (TOC), é um 
distúrbio heterogêneo que pode se apresentar por 
meio de uma grande variedade de sintomas. Estima
se que acometa cerca de 2% das pessoas, ao longo 
da vida. Tendo como marca registrada as repetições 
(lavar as mãos inúmeras vezes, ou verificar, por 
vezes e vezes seguidas, se as portas estão fechadas, 

etc.), o TOC caracterizase pela realização de rituais 
(compulsão), em função dos medos ou aflições 
(obsessão) que invadem a mente do portador do 
transtorno. Preocupações excessivas com germes 
e contaminação ou ordem, simetria e alinhamento, 
estão entre as mais comuns. 

Tem sido constatado que a elevação da quan tidade 
de serotonina na sinapse3 nervosa, pode ser associada 
à diminuição dos sintomas do TOC. A serotonina é 
um dos mais importantes neuro transmissores, sendo 
naturalmente produzida (sintetizada) pelo organismo. 
Os medicamentos empregados como coadjuvantes 
no combate ao TOC, atuam na diminuição da 
recaptação de serotonina pelos neurotransmissores. 
Com a diminuição da recaptação, o nível de 
serotonina aumenta nas sinapses, o que se traduz em 
diminuição dos sintomas do TOC. 

HO

N
H

NH2

Figura 5. Fórmula estrutural da serotonina.

A importantíssima ação da serotonina, ilustrada 
no caso do TOC, realça a fundamental importância 
das substâncias químicas com ação farmacológica 
na formação do que se poderia denominar de “eu 
bioquímico”.

Figura 6. Representação artística de dois neurônios, vendose, 

entre eles, moléculas de neurotransmissores.

3. As sinapses são os espaços existentes entre dois 
neurônios. 
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Em todas aquelas dores que podemos chamar de 
psíquicas, como a depressão, a ansiedade, as fobias, 
etc., o pronunciado efeito de alguma substância 
farmacologicamente ativa pode ser constatado.
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Abstract

The synthesis, characterization and thermogravimetric study of the adducts SnCl2.lys, 
SnCl2.2lys, SnCl2.gly, SnCl2.2gly, CdCl2.lys and CdCl2.2lys (lys= lysine; gly= glycine) is 
reported. The main infrared bands for the synthesized adducts indicate that coordination 
have occurred by using the carboxyl groups of lysine and glycine.  For the cadmium
lysine adducts, a single mass loss step is observed in the TG curves.
Key-words: Amino acids. Adducts. Thermogravimetry.

1. introduction

Thermogravimetry, differential scanning calori
metry and solution calorimetry, have been succes
sfully employed to study the interaction between 
transition metal cations, such as Cu(II), Co(II), Mn 
(II), Sn(II), Zn(II), Ni(II), Cd(II) and Ce(IV) and 
molecules of biological interest such as amino acids 
[1317] or model molecules for biologinal systems, 
such as ethyleneurea, propyleneurea and ethyle
nethiourea [114]. Furthermore, a such kind of 
study enables a better understanding of the physical
chemical behavior of adducts, as recently shown for 
zinc halides adducts, for which a close quantitative 
relationship between calorimetric, thermogravime tric 
and infrared data is observed [5].

The aim of this publication is to report the 
synthesis, characterization and thermogravimetric 

study of the adducts SnCl2.lys, SnCl2.2lys, SnCl2.gly, 
SnCl2.2gly, CdCl2.lys and CdCl2.2lys (lys= lysine; 
gly= glycine). The structural formulae for lysine and 
glycine are shown in Figure 1.

H2N

O

OH

NH2

H2N

O

OH

(a)

(b)

Figure 1. Structural formulae for lysine (a) and glycine (b).
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2. experimental

Tin chloride (Merck), cadmium chloride (Merck), 
lysine (Aldrich) and glycine  were of analytical grade 
and were used without further purification.

All adducts were synthesized through the same 
experimental procedure, as follows: chlorides and 
amino acids were previously dissolved in deionized 
water at 35 °C, then, after cooling, the respective 
solutions were mixed. Then, the resulting solutions 
were slowly evaporated in a fume hood, at 
room temperature, for eight days. The obtained 
compounds were then dried under vacuum at room 
temperature for 12 h.

Carbon, hydrogen and nitrogen elemental 
analysis was performed in a PerkinElmer microa
nalyser, model 2400. Infrared spectra, obtained in 
KBr discs, were recorded on a Bomem apparatus in 
the 4000400 cm1 range.

The Thermogravimetric curves were obtained 
under nitrogen atmosphere at a heating rate of 
10 ° C min1 in a Shimadzu TGA50 apparatus.

3. results and discussion

The elemental analysis results and the main 
infrared bands are summarized in Tables 1 and 2, 
respectively. As can be verified, the elemental 
analysis results are in good agreement with the 
proposed formulas.

Table 1. Elemental analysis results summary. Calculated values 
are in parenthesis.

Adduct C/ % H/ % N/ %
SnCl2.lys 20.9 (21.4) 4.5 (4.2) 8.7 (8.3)

SnCl2.2lys 29.5 (29.9) 5.5 (5.8) 11.3 (11.6)
SnCl2.gly 9.3 (9.1) 2.0 (1.9) 5.4 (5.3)
SnCl2.2ly 14.2 (14.1) 2.9 (2.9) 8.0 (8.2)
CdCl2.lys 21.5 (21.9) 4.7 (4.3) 8.6 (8.5)

CdCl2.2lys 30.5 (30.3) 6.0 (5.9) 11.9 (11.8)

Table 2. Main infrared bands (cm1) summary. 
Adduct νas(COO-) νs(COO-)
Lysine 1578 1406

Glycine 1610 1412
SnCl2.lys 1618 -

SnCl2.2lys 1616 -
SnCl2.gly 1637 -

SnCl2.2gly 1618 1408
CdCl2.lys 1602 1400

CdCl2.2lys 1603 1400

For amino acids, a positive shift of the antisym
metric and a negative shift of the symmetric 
stretching mode vibrations are associated with 
a coordination through the amidic nitrogen and 
an oxygen atom of the COO group, leaving the 
uncoordinated C=O group [13,2,17,18]. So, the 
main infrared bands for the synthesized adducts 
indicate that coordination have occurred by using 
the carboxyl groups of lysine and glycine. In the 
case of the lysine adducts, the ωNH2 terminal 
group is not involved in the metalamino acid bond, 
a proposal previously proven by thermodynamic as 
well as spectroscopic studies [1].

For tinlysine adducts, the thermogravimetric 
analysis shows that a sinlgle mass loss step is 
observed for the monoadduct, whereas two mass 
loss steps are for the bisadduct, suggesting that, 
in this case, the two ligand molecules are not 
located at equivalent coordination sites, from a 
thermodynamic and kinetic point of view.

For the cadmiumlysine adducts, a single mass 
loss step is observed. This fact strongly suggests 
that in the bisadduct the two lysine molecules are, 
from a thermodynamic and kinetic point of view, 
located at equivalent coordination sites. The TG and 
DTG curves for the adduct CdCl2.2lys are shown 
in Figure 2. In this curves, the first mass loss step 
is associated with the release of ligand molecules, 
and the second and third mass losses with the halide 
sublimation.
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Figure 2. TG and DTG curves for the adduct CdCl2.2lys.
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