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Abstract
Background: This study aims to analyze some aspects of populism and how it operates in Latin America.
Objective: It is our purpose to contribute to the debate regarding populism and its consequences.
Methods: The main method employed was the review of the available literature on the subject.
Results: We were able to pinpoint some definitions of populism and to determine its main characteristics.
Conclusion: Populism has been a successful form of reaching power in Latin America but has mostly had bad
consequences.
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1. INTRODUÇÃO
O ponto de partida do presente estudo é o de que ideias
têm consequências práticas relevantes. São as ideologias
cultivadas pelas nações que, em grande medida, moldarão o
seu futuro. Analisar um certo modo de se governar é
necessário para que uma boa compreensão das dinâmicas dos
governados e dos governantes, de forma que uma análise do
populismo faz-se relevante tanto pelas suas consequências
práticas quanto por suas características teóricas peculiares.
Nessa ordem de ideias, pode-se afirmar sem muito
esforço que o populismo faz parte do percurso histórico da
América Latina. Com uma história marcada pela colonização
ibérica, guerrilhas, mortes e fome, o continente foi, por
vezes, levado a seduzir-se por uma saída aparentemente
fácil, via de regra representada por um candidato ou partido
político. O ambiente se mostrou, portanto, propício às
empreitadas populistas.
Muitas definições de populismo existem. No Brasil, o
chamado Grupo de Itatiaia não descuidou do tema,
atribuindo-lhe, segundo Angela de Castro Gomes, três
características essenciais: um proletariado sem consciência

de classe; uma classe dirigente em crise de hegemonia e um
líder carismático. (GOMES apud BARISTELLA).
Francisco Weffort figura entre um dos importantes
teóricos que se debruçaram sobre o tema. Em “O populismo
na política brasileira”, o autor inova ao trazer à tona a
manifestação dicotômica do fenômeno populista como sendo
uma política de massa e um estilo particular de governo.
Igualmente importante é a proposta trazida pelo autor que
elucida o sucesso do populismo no Brasil, apontando que
este reside na tricotomia “repressão, manipulação e
satisfação”, ou seja, há um “pacto populista” cujos termos
são que “os trabalhadores, a partir de cálculos utilitários
sobre suas perdas e ganhos, trocaram os benefícios do acesso
aos direitos sociais pela submissão política”. (WEFFORT
apud BARISTELLA).
Insurge-se aqui Angela de Castro Gomes, negando a
existência do “pacto populista”, e do próprio populismo,
propondo o conceito de trabalhismo, tal como de “pacto
trabalhista”. Crê a autora que a ideia de uma massa política
relativamente amorfa e facilmente influenciável não satisfaz,
preferindo então o trabalhismo, que seria um conceito mais
organizado, como um conjunto de ideias e signos que
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caracterizam os movimentos trabalhistas e suas
manifestações. “E mais, para Angela de Castro Gomes
(2002, p. 67), o ‘populismo’ é um mito político marcado pela
‘desesperança e o ceticismo’, que ‘rebaixa a sociedade
brasileira’, enquanto o trabalhismo pode ser definido como
uma tradição política (que, inclusive precedeu o próprio
conceito de ‘populismo’)”. (GOMES apud BARISTELLA).
Seguem a mesma linha outros autores, que almejam afirmar
que o termo populismo é uma tentativa dos setores
conservadores da sociedade de estigmatizar negativamente o
movimento político do trabalhismo.
De qualquer sorte, o fenômeno populista é facilmente
reconhecido no Brasil e na América Latina como um todo;
lulismo, chavismo, varguismo, bolivarianismo, e outros, são
fenômenos com características extremamente peculiares
entre si, mas que compartilham dos conhecidos traços do
populismo.
O populismo não gerou as prometidas melhorias nos
países em que vicejou. Na realidade, o contrário se constata;
os países da América Latina nos quais o populismo logrou
mais sucesso encaram hoje graves dificuldades econômicas,
políticas e sociais.
2. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Metodologicamente, esse trabalho pode ser conceituado
como documental, qualitativo e descritivo. (CHIZZOTTI,
2010)
No levantamento documental foi feita uma análise
bibliográfica sobre o tema, a fim de se ter uma noção sobre o
panorama teórico que o envolve atualmente. Nesse sentido o
maior direcionamento do artigo é, claramente, no que
concerne à política. Todavia, sob pena de se redigir um
artigo lacunoso, outros aspectos foram encarados, em
especial o aspecto moral e ideológico do populismo. Não
podíamos nos esquivar de analisar esses temas, posto que
eles muito influem sob a realidade do Brasil e da América
Latina e, outrossim, compõem um fértil campo teórico.
Se trata de abordagem qualitativa pois busca-se aferir
qualidades e percepções acerca do tema. Há enfoque aqui na
análise das verdades que constituem o cerne desse fenômeno
político, buscando analisar, em países onde vige e não
apenas no Brasil, mas com foco neste, suas consequências e
suas características. Qualitativamente e, em certo grau,
empiricamente (pois partimos de observações do que é real),
adjetivamos o populismo no que é cabível. Nesse sentido é
também descritiva, pois parte do processo de aferir
qualidades e conhecer.
Também não compactuamos de uma visão histórica
marxista e hegeliana, tanto no que concerne à luta de classes
como propulsora da história quanto no que diz respeito às
características metafísicas. Nesse sentido, compactuamos da
visão disjuntiva de Daniel Bell, isto é, onde as dimensões
política, econômica e social da sociedade compõem um todo
disjuntivo e conflituoso. (BELL, 1996)
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Um Panorama do Populismo

Álvaro Vargas Llosa, no seu livro “Liberty for Latin
America”, discute cinco princípios de opressão que seriam
responsáveis pelos aspectos em que o Continente fracassou:
o corporativismo, o mercantilismo estatal, os privilégios, a
transferência de riquezas e a lei politizada. (VARGAS
LLOSA, 2015)
O corporativismo significaria o intenso ímpeto do povo
latino-americano em se agrupar por características em
comum, como, por exemplo, pela profissão. Daí surgem os
tantos grêmios, conselhos, e associações que existem no
Continente e que são fontes intermináveis de burocracia.
O mercantilismo estatal se mostra um tema riquíssimo
em conteúdo e figura entre uma das mais nefastas heranças
que moldaram as características das economias latinoamericanas, como também da agenda política do populismo.
Consiste em um elevado grau de intervenção estatal e
monopólio deste em matéria econômica. É verdade que a
demagogia populista fez com que os seus líderes adotassem
medidas liberais na economia em determinados momentos,
mas jamais deram o teor de liberdade que o mercado
necessitaria para desenvolver-se em uma economia de livremercado. A despeito da superação do liberalismo clássico
nas teorias econômicas, o intervencionismo estatal em
grande escala continua a constituir um grande vício. Aqui
também há presença de grande burocracia que serve de
impedimento ao livre-comércio e às iniciativas pessoais, e o
sistema utilizado é uma vertente de capitalismo clientelista.
Os privilégios entrelaçam-se com a ideia de
corporativismo, de tal forma que alguns benefícios seriam
dados a grupos e não a indivíduos. Assim, o princípio da
individualidade mais uma vez encontra obstáculos para seu
pleno desenvolvimento. Essa herança colonial decerto se
modifica com o decurso dos anos, e hoje talvez não salte aos
olhos como outrora, mas continua a encontrar-se presente no
ideólogo populista, de tal forma que a narrativa de seus
líderes é corriqueiramente de “grupos x grupos”, “opressores
x oprimidos”, etc; a ideia de população em bloco é
hegemônica e sempre disfarçada de bondade. Como os
privilégios eram concedidos pelo Estado, este mantém a
tradição intervencionista demasiada no que concerne a temas
múltiplos, principalmente econômicos e sociais. Aqui
também podemos encaixar a lei politizada, que não tinha
como alicerce o indivíduo e os seus direitos, mas diferentes
grupos.
É verdade que o populismo pode operar tanto na
esquerda quanto na direita política, utilizando-se de táticas
análogas para chegar ao poder e lá manter-se. Contudo, no
que diz respeito à América Latina, pelo curso dos eventos
históricos, e pela cultura de forma geral, tal como por
observações empíricas, é forçoso admitir que o populismo,
em regra, vincula-se à esquerda. Aduz-se isto pela mera
análise dos mais recentes representantes do populismo na
América Latina e seus respectivos partidos: Evo Morales,
presidente da Bolívia, é filiado ao MAS (Movimento ao
Socialismo); Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, tal
como seu antecessor Hugo Chávez, pertencem ao PSUV
(Partido Socialista Unido da Venezuela); Daniel Ortega,
presidente da Nicarágua, é membro da Frente Sandinista de
Liberação Nacional; Dilma Roussef, presidente do Brasil, tal
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como seu antecessor Luiz Inácio Lula da Silva, pertencem ao
Partido dos Trabalhadores.

populismo, que é o empobrecimento da troca de ideias e dos
debates.

Em recente matéria, intitulada “Em crise, presidentes da
América Latina são cobrados pelos cidadãos”, o jornal Folha
de São Paulo aponta para a crise de popularidade que se
alastra pelo Continente. Economia em recessão ou com
baixo crescimento, devido à má gestão, principalmente no
que concerne a gastos, figura entre uma de suas causas mais
significativas.

É gritante e preocupante o fato de que todos os países sob
governos populistas mencionados nesse trabalho carecem de
um movimento opositor liberal bem articulado. Talvez aqui
resida a prova mais definitiva de que os governos populistas
de esquerda (ou direita, quando é o caso) minam o debate
sadio de ideias e as oposições. Operam para conseguir a
hegemonia de ideias. No caso concreto do Brasil é notório o
fato de que autores considerados conservadores e de
“direita”(liberais) são muito pouco debatidos, de tal forma
que nas universidades e escolas raro é nos depararmos com
qualquer evento que almeje debater autores como Burke,
Tocqueville, Oakeshott, Russel Kirk, Eric Voegelin, e tantos
outros, enquanto Marx, por exemplo, está sempre em
comento. Nenhum país desenvolve-se sob uma hegemonia
ideológica imposta de forma autoritária, de sorte que a falta
de multiplicidade de ideias leva a uma inevitável aridez
teórica.

3.2. O Populismo e a Dignidade Humana
É sabido que os governos populistas adotam medidas
econômicas assistencialistas. Seriam medidas interessantes
se não fossem desvirtuadas, isto é, medidas sociais de peso
deveriam reerguer os necessitados, tornando-os capazes de
caminhar com os próprios pés e lograr os frutos do seu labor.
Um assistencialismo pelo crescimento individual,
momentâneo e circunstancial, muito difere do que de fato se
pratica. O que acontece é a ascensão da extrema miséria à
miséria (ou pobreza), e a perpetuação do então status quo,
com o ofuscamento da dignidade humana.
Um ponto importante é que a miséria deixa de ser apenas
material, transfigurando-se, também, em miséria moral. É o
que nos ensina o magistério das argutas observações de
Theodore Dalrymple em seu livro recentemente publicado no
Brasil “A Vida na Sarjeta”, de onde extraímos que, não
obstante a clara necessidade humana de certos aspectos
materiais como pressupostos para uma existência adequada,
o assistencialismo, tal como atualmente praticado, devassa a
dignidade humana, uma vez que faz grassar o ressentimento.
Incute-se na mentalidade social muito mais direitos do que
deveres e, na medida em que tais direitos não são garantidos
na mesma proporção em que são alardeados, o sentimento
gerado é o da injustiça. (DALRYMPLE, 2014)
Ora, o assistencialismo populista, que quer um estado
regulador de tudo, que quer governar pessoas incapazes de
governar a si próprias, faz um mal sem tamanho à menor
minoria do mundo, o indivíduo1. Aleija-o, pois lhe priva de
oportunidades de ascensão que uma economia de livremercado proporcionaria, e oferece-o, em contrapartida, uma
forma qualquer de assistencialismo, como meio de subsistir.
Amputa o indivíduo da premissa básica de sua dignidade:
poder prover para si próprio.
3.3. O Populismo e o Debate
Um dos traços mais marcantes do populismo está na
demagogia. Apoderar-se de todo um ideólogo e, através
deste, chegar ao poder para reiterá-lo com mais discursos e
negá-los com a tinta indelével das ações é recorrente nos
governos latino-americanos. Manobrar as massas através das
políticas econômicas assistencialistas
e discursos
inflamatórios é a forma aqui utilizada para a obtenção de
votos. Ressalta-se que os discursos são pacatos em termos de
planejamento, ideias e concretude do que se fará no governo;
o que reina é o potencial inflamatório, os gritos de luta e de
revolução, palavras tão vazias quanto mobilizadoras. Esse
fenômeno se entrelaça de forma íntima com outro aspecto do
1

Em A Revolta de Atlas, Ayn Rand torna célebre a ideia de que a
menor minoria do mundo é o indivíduo, e é ele que precisa ter
acima de tudo seus direitos protegidos.

4. CONCLUSÃO
O modo populista de se fazer governo é uma realidade na
América Latina. A demagogia e os debates pacatos de ideias
pautados por argumentos fracos são a regra e não mais a
exceção. Fácil é constatar isso pelo simples teor das
propagandas eleitorais e, incrivelmente, pelos debates entre os
candidatos à Presidência.
Recuperar a austeridade e seriedade que devem envolver o
debate político, marcando-o pelo confronto entre ideias e
propostas concretas, é mister para qualquer país latinoamericano. Não se cogita de desenvolvimento de fato, robusto e
perseverante, sem essas qualidades importantíssimas e
tradicionais da política. Fazer política recai em sinonímia antes
de ordem que de revolução.
O fracasso do populismo parece-nos patente. Sob qualquer
prisma que o observador adote, impossível é afirmar que o
populismo colheu sucesso em seu modo de governar. Caso o
continente latino-americano almeje desenvolver-se, na acepção
mais pura do vocábulo, o primeiro e inexorável passo é
emancipar-se do populismo.
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PROIBIDA DO AlGaAs CRESCIDO POR EPITAXIA DE FEIXE
MOLECULAR
Cássio Sanguini Sergio1, Deny Wilson Braz2, Carlos Eduardo Arévalo Anzola2, Gilmar Macêdo de
Aquino2, Celso de Araujo Duarte3.
1

Departamento de Física da Universidade Federal de Roraima – UFRR.

2

Programa de Pós-graduação em Física da UFRR.

3

Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná – UFPR.

Resumo
Foram investigadas as propriedades ópticas de um poço quântico triplo utilizando a técnica de fotoluminescência com
a variação da temperatura, a fim de determinar a energia de banda proibida da barreira de AlGaAs na amostra. Os
resultados da posição espectral referente a essa energia manifestam comportamento anômalo, do tipo “S”, o qual foi
interpretado como proveniente de flutuações do potencial nas interfaces da heteroestrutura.

Abstract
We investigated the optical properties of a triple quantum well using the photoluminescence technique with
temperature variation, in order to determine the bandgap energy of the barrier of AlGaAs in the sample. The results of the
spectral position on this energy manifested anomalous behavior, type “S”, which was interpreted coming from
fluctuations of potential in intefaces this heterostructure.
Keywords: AlGaAs; photoluminescence; optical transitions; behavior type "S".

1. INTRODUÇÃO
O primeiro artigo sobre a dependência da energia de
banda proibida com a temperatura, “bandgap” Eg (T ) , foi
publicado por Fesefeldt (1930) [1]. Desde então, diversos
trabalhos descrevem o comportamento experimental de
Eg (T ) através de relações empíricas ou semi-empíricas,
os mais citados são de Varshni (1967) [2], Viña (1984)
[3] e Pässler (1997) [4]. Estudos que comparam o
comportamento das expressões desses autores mostram
que a expressão desenvolvida por Pässler [ EPas (T ) ] se
aproxima mais da curva experimental [5-8]:

EPas (T )  E g (0) 

Nessa

    p

expressão,

2



p

 2T 
1 
  1 .






Eg (0)

é

o

(1)

“bandgap”

na

temperatura T  0 K . Os parâmetros  (eV/K) e  (K)
tem fundamentação teórica no mecanismo de interação
elétron-fônon do material semicondutor. Já o parâmetro
p é empírico, mas também se relaciona com essa
interação. Dessa forma, a relação de Pässler trata
exclusivamente da interação elétron-fônon.
O que motivou o estudo desse trabalho foi o baixo
valor do “bandgap” do Al x Ga1 x As , com 30% de Al,
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encontrado

em

fotoluminescência obtida a 8 K :
Eg (8 K)  1,882 eV . Os esquemas de interpolação de

Casey [9], Lee [10] e Allali [11], respectivamente,
fornecem os seguintes valores para Al x Ga1 x As
( x  0,30 ): 1,893 ; 1,899 ; e 1,939 eV . Os autores [5]
relatam 1,890 eV para a transição excitônica do
Al x Ga1 x As ( x  0,30 ). O nosso valor está 28 meV
abaixo do valor médio dos esquemas de interpolação e
8 meV abaixo da transição excitônica.
Neste trabalho, investigamos as propriedades ópticas
do AlGaAs utilizando a técnica de fotoluminescência
(PL), para isso, realizamos medidas de PL em função da
temperatura, com variação de 8 K até 300 K. Os
semicondutores utilizados foram crescidos pela técnica de
epitaxia de feixe molecular (MBE) . Fazem parte de uma
heteroestrutura formada por poços de GaAs, barreiras
digitais de Al x Ga1 x As ( x  0,30 ), crescidos sobre uma
camada “buffer” de GaAs.
Antes de apresentar os resultados experimentais,
discutimos como a interação elétron-rede afeta o
“bandgap” de semicondutores.

Figura 1: Geometria da interação elétron-ion. O sistema
de coordenadas é colocado sobre o íon da esquerda. O
elétron é representado pelo ponto central. O íon da direita
vibra com amplitude u, perpendicular ao eixo que une os
íons.

A interação coulombiana do elétron ( r ) com o íon

( R ) tem energia potencial inversamente proporcional à

distância d E I | R  r | , ou seja:
V E I ~

2. INTERAÇÃO ELÉTRON-REDE
A rede cristalina de um semicondutor é constituída de
íons (núcleo atômico mais elétrons do caroço) imersos em
um “mar” de elétrons de valência (aqueles que estão mais
afastados do núcleo e formam as ligações covalentes).
Para descrever esse sistema usa-se um hamiltoniano
constituído por cinco termos:
(1) Energia cinética dos íons T I ;
(2) Energia cinética dos elétrons T E ;
(3) Energia potencial de interação elétron-elétron
V E E ;
(4) Energia potencial de interação íon-íon V I I ;
(5) Energia potencial de interação elétron-íon V E I .
Os termos cinéticos procedem dos movimentos, já os
termos potenciais têm origem na força de interação de
Coulomb.
Esta seção analisa o efeito do termo V E I . O
tratamento é simplificado e tem caráter didático e
fenomenológico, considerando a interação de um íon com
um elétron de maneira clássica. A origem do sistema de
coordenadas é colocada sobre certo íon da rede e a
posição de um íon vizinho é representada por R . Os íons
ficam separados pela distância equivalente ao parâmetro
de rede a . Por simplicidade, consideraremos aqui apenas
o caso em que a vibração ocorre na direção perpendicular
ao eixo que une os íons. O caso real compreende,
obviamente, todas as outras possibilidades de vibração em
qualquer direção espacial. A Figura 1 ilustra a geometria
do sistema.
 Um elétron é colocado entre os íons, na
posição r , de módulo r .

1
d E I

.

(2)

O íon vibra em torno de sua posição de equilíbrio.
Coletivamente, planos atômicos vibram e a rede cristalina
sofre distorções. A propagação da vibração pela rede é
realizada por ondas elásticas com energia quantizada,
denominadas fônons. Considere que a propagação de um
fônon faça o íon se deslocar conforme a Figura 1, fazendo
a distância entre o elétron e o íon passar de d E I  a  r
para d E I  (a  r )2  u 2 . Segundo a equação (2), a
passagem desse fônon faz a energia potencial mudar da
seguinte maneira:
V E I ~

1



ar

V E I ~

1
( a  r )2  u 2

Vemos que por detrás de uma interação elétron-fônon
há uma interação elétron-íon (vibrante). Vemos também
que a vibração do íon reduz a energia potencial V E I .
O valor de V E I depende da vibração causada pelo
fônon. O processo é dependente da temperatura. Quanto
maior a temperatura, maior é a amplitude de vibração
causada pelo fônon. Considere que na temperatura T1 , o
fônon cause vibração de amplitude u1 , e que em T2  T1 ,
cause u 2  u1 . Segundo a equação (2), a mudança na
temperatura faz a energia potencial mudar da seguinte
maneira:
V E I ~

1
(a  r )  u
2

2
1
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V E I ~

1
( a  r )2  u22
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Deduzimos que o aumento da temperatura reduz a
energia potencial V

E I

.

Os autores Biernacki et al. [12] desenvolveram um
modelo que descreve Eg (T ) em termos da interação
elétron-íon, somando a contribuição de todos elétrons e
íons do semicondutor e calculando a média temporal de
V E I , representada por V E I . Eles mostraram que a
distância efetiva entre o elétron e o íon aumenta com o
aumento da temperatura, o que leva a uma redução de
V E I . Daí, eles deduziram que a redução em V E I causa
redução em Eg (T ) .
Apesar de nossa consideração ser muito simples, leva
em conta apenas a interação de um elétron e um íon e não
realiza média temporal, ela mostra redução de V E I com o
aumento da temperatura. Assim, usando o resultado de
Biernacki, também podemos atribuir redução do
“bandgap” com o aumento da temperatura usando nosso
modelo didático e fenomenológico.
Desprezar a interação elétron-fônon equivale a
desconsiderar o deslocamento u . Nesse caso, o íon
permanece em sua posição de equilíbrio R  a .
Coletivamente, a rede pode ser considerada rígida. Ocorre
que o parâmetro de rede a também é afetado pela
temperatura. A expansão térmica da rede (ETR) pode ser
decomposta em:

aETR  a  a ;

expansão, d E I  a  a  r . Substituindo essas distâncias
na equação (2) encontramos:
V E I ~

1



ar

Alterações em V

E I

V E I ~

1

a  a  r

geram alterações em Eg (T ) .

Deduzimos que a ETR reduz a energia potencial, caso
o coeficiente de expansão térmica seja positivo (   0 ).
Isso causa redução no Eg (T ) com o aumento da
temperatura. Por outro lado, na situação   0 , temos
a  0 ; ocasionando aumento em V E I , ocasionando
aumento no Eg (T ) com o aumento da temperatura. Esse
comportamento anômalo é conhecido como expansão
térmica negativa (ETN) e pode ser observado em GaAs
[13].
Quadro 1: Dependência do “bandgap” com a
temperatura.
Eg (T )  EgE  F (T )  EgETR (T ) .
EgE  F (T )  função decrescente.

  0  EgETR (T )  0 .
Se   0  EgETR (T )  0 .
Se

(3)

onde a é o parâmetro de rede antes da expansão.

Portanto, o “bandgap” tem uma relação de
dependência com a temperatura por meio da interação
elétron-fônon [ E gE F (T ) ] e através da expansão térmica da
rede [ E gETR (T ) ]. Enquadra-se na categoria E gE F (T ) a
expressão semi-empírica

EPas (T ) , equação (1). As
principais conclusões desta seção estão no Quadro 1.

3. DETALHES EXPERIMENTAIS
Figura 2: Geometria da expansão térmica da rede. O
sistema de coordenadas é colocado sobre o íon da
esquerda. O elétron é representado pelo ponto central. O
íon da direita se desloca a , ao longo do eixo que une os
íons.

A Figura 2 ilustra o fenômeno da ETR. Se a expansão
for linear, o termo que expande é do tipo: a   T ;
onde  é o coeficiente de expansão térmica. Porém, pode
ocorrer da expansão não ser linear e, ademais, o
coeficiente de expansão térmica ser dependente da
temperatura,  (T ) .
A ETR modifica a posição do íon. Ela também
modifica o valor da interação elétron-íon. Segundo a
Figura 2, antes da expansão d E I  a  r . Depois da

A amostra utilizada foi crescida pela técnica de
epitaxia de feixe molecular (MBE) . Consiste de um poço
quântico triplo (TQW), com barreiras de Al x Ga1 x As
( x  0,30 ) e poços retangulares de GaAs . O esquema do
crescimento seguiu as seguintes etapas:
a) Crescimento de um “buffer” de GaAs (1 μm)
sobre um substrato de GaAs (100);
b) Crescimento de uma rampa de Al x Ga1 x As (500
Å), com Al variando de zero até 30%;
c) Crescimento digital de Al x Ga1 x As (1000 Å),
estruturado como uma super-rede de AlAs/GaAs,
que resulta na proporção estequiométrica efetiva
x  0,30 de Al. Ao final desta etapa, incorporaa

se a 1 dopagem delta de Si ( 2,3  1012 cm2 );
d) Crescimento do TQW com os parâmetros:

© Academia Roraimense de Ciências/Academia Paraense de Ciências
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• “Spacer” digital de Al x Ga1 x As (250 Å),
estequiométrica efetiva x  0,30 de Al;
•

Poço-1 de GaAs (100 Å);

• Barreira digital de Al x Ga1 x As (20 Å),
estequiométrica efetiva x  0,30 de Al;
•

Poço-2 de GaAs (240 Å);

• Barreira digital de Al x Ga1 x As (20 Å),
estequiométrica efetiva x  0,30 de Al;
•

Figura 3: Dependência do “bandgap” do GaAs com a
temperatura. A curva sólida é o ajuste feito pela expressão
de Pässler (1), parâmetros da Ref. [4].
O comportamento do “bandgap” do AlGaAs
( x  0,30 ) mostra duas situações distintas, ver Figura 4.
Para T  50 K , Eg (T ) é crescente (na literatura, o
deslocamento para altas energias é chamado “blue-shift”).
Para T  50 K , Eg (T ) é decrescente e segue a tendência
prevista pela fórmula de Pässler (curva sólida).

Poço-3 de GaAs (100 Å);

• “Spacer” digital de Al x Ga1 x As (250 Å),
estequiométrica efetiva x  0,30 de Al;
e) No início desta etapa, incorpora-se a 2 a
dopagem delta de Si ( 2,3  1012 cm2 ) a uma
camada digital de Al x Ga1 x As (400 Å),
estequiométrica efetiva x  0,30 de Al.

g) No início desta etapa, para neutralizar as cargas
da superfície, incorpora-se outro delta de Si a
uma camada de AlGaAs (200 Å), por fim,
realiza-se o crescimento
da cobertura
(“caplayer”) de GaAs (100 Å).
As medidas de fotoluminescência foram realizadas
com um laser de estado sólido, “diode-pumped solidstate” (DPSS), comprimento de onda 532 nm, potência
100 mW. A análise espectral foi feita por um
monocromador Andor Shamrock SR-500, distância focal
500 mm, abertura f/6.5, acoplado a uma câmara CDD
Andor iDus série 401, 26 x 26 μm pixels. A amostra foi
resfriada em um criostato Janis CCS-100/204N, circuito
fechado de hélio líquido, com faixa de operação entre 6,5
até 325 K.

Figura 4: Dependência do “bandgap” do AlGaAs (x =
30%) com a temperatura. A curva sólida e a pontilhada
são os ajustes feitos pela expressão de Pässler (1),
parâmetros da Ref. [5].

A Figura 5 apresenta alguns espectros de PL que
destacam o deslocamento “blue-shift” do “bandgap” do
AlGaAs. A transição logo abaixo do Eg é referente à
recombinação da banda de condução ao nível-aceitador
do carbono neutro (BC,C0 ) e fornece E AAlGaAs  27 meV
para o nível-aceitador.

4. RESULTADOS
A Figura 3 mostra a dependência do “bandgap” do
GaAs com a temperatura, intervalo de 8 até 300 K, sendo
a curva sólida o ajuste feito pela equação (1).

Figura 5: Espectros de fotoluminescência referente à
emissão do AlGaAs. São indicadas a recombinação da
© Academia Roraimense de Ciências/Academia Paraense de Ciências
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banda de condução ao nível-aceitador do carbono neutro
(pico da esquerda) e a recombinação banda a banda (pico
da direita).

Figura 6: Representação de interface semicondutora lisa
(z3) e rugosa (z2). Entre z2 e z1, ilhas de GaAs se misturam
com o AlAs, formando uma camada mista.

5.
INTERPRETAÇÃO
ELÉTRON–FÔNON

A seção 3 descreve a estrutura da amostra. Para o
crescimento do Al x Ga1 x As , foi aplicado o crescimento
digital. Essa técnica consiste no crescimento de uma
camada de AlAs , de espessura a monocamadas, e no

PELA

INTERAÇÃO

Em todo intervalo de temperatura ( 8  T  300 K ), o
“bandgap” do GaAs foi ajustado pela equação (1), ver
Figura 3. Utilizamos para o ajuste os parâmetros
publicados por Pässler em seu artigo [4]:
  4,75  10-4 eV/K ;   222,4 K ; e p  2,667 . Como
a fórmula de Pässler trata exclusivamente da interação
elétron-fônon, interpretamos que o comportamento da
energia de banda proibida do GaAs com a temperatura é
devido a essa interação.
No intervalo de 50 até 125 K, o “bandgap” do
AlGaAs ( x  0,30 ) é decrescente e ajustável pela
expressão de Pässler, ver Figura 4. Lourenço et al., na
referência [5], relataram Eg (2 K)  1,890 eV para um
“bulk” de AlGaAs ( x  0,30 ), e ajustaram o intervalo de
2 até 300K com a equação (1). Nós encontramos
Eg (8 K)  1,882 eV , e ajustamos com a fórmula de
Pässler apenas o intervalo de 50 até 125 K. Utilizamos no
nosso ajuste os mesmos parâmetros da Ref. [5]:
  5,5  10-4 eV/K ;   220 K ; p  3,5 ; mas tivemos
que usar Eg (0)  1,888 eV , ao invés Eg (0)  1,882 eV ,
como nossa medição sugere (o ajuste com os parâmetros
da Ref. [5] extrapolados para a região T  50 K é
apresentado pela curva pontilhada na Figura 4). Por essa
razão, interpretamos que o comportamento da energia de
banda proibida do AlGaAs para T  50 K é devido a
interação elétron-fônon (ver detalhe fenomenológico na
seção 2).
6. INTERPRETAÇÃO PELA RUGOSIDADE NAS
INTERFACES

crescimento de uma camada de GaAs , de espessura b
monocamadas, com estrutura de super-rede, de modo que
o equivalente x de uma liga ternária de Al x Ga1 x As é
determinado por: x  a /(a  b) . Por exemplo, crescendose uma camada de AlAs de largura a  3 seguida de uma
camada de GaAs de largura b  7 equivale a uma
camada total de largura a  b  10 com proporção
estequiométrica efetiva x  0,30 de Al. O crescimento
digital pode produzir desordem estrutural ou rugosidades
nas interfaces dos semicondutores. A Figura 6 representa
uma camada de GaAs entre duas camadas de AlAs. A
interface z3 representa uma interface lisa, abrupta, entre
as camadas de AlAs e GaAs. Rugosidades são
representadas na interface z 2 . Ilhas de GaAs se misturam
com o AlAs, formando uma camada mista entre z 2 e z1 .
A Figura 7 representa o perfil do potencial da
heteroestrutura representada na Figura 6. Na interface
lisa, a banda de condução (BC) sofre uma mudança
abrupta, relacionada com “offset” desses semicondutores.
Na interface rugosa, a camada mista gera um potencial
que apresenta flutuações na direção x: entre x1 e x 2 , por
causa das ilhas de GaAs, o valor do potencial é menor que
o gerado pela camada pura de AlAs ( x  x1 e x  x 2 ).
Na amostra real, as flutuações do potencial se estendem
por toda extensão da interface.

No intervalo de 8 até 50 K, o “bandgap” do AlGaAs
( x  0,30 ) é crescente, ver Figuras 4 e 5. Esse
comportamento anômalo está longe de ser ajustado pela
fórmula de Pässler, por isso, não deve ser atribuído à
interação elétron-fônon.

Figura 7: Perfil da banda de condução (BC) para a
heteroestrutura da Figura 10. Na camada mista (entre z2 e
z1), o potencial apresenta flutuação na direção x: entre x1 e
x2, por causa das ilhas de GaAs, o valor é menor que o
gerado pela camada pura de AlAs.

Elétrons excitados para os mínimos das flutuações do
potencial podem se recombinar com buracos da banda de
valência, emitindo fótons com energia menor que o valor
© Academia Roraimense de Ciências/Academia Paraense de Ciências
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usual do “bandgap”. Isso explica o valor encontrado
Eg (8 K)  1,882 eV , abaixo 6 meV do valor utilizado no
ajuste de Pässler (Figura 4). Com o aumento da
temperatura, os elétrons “aprisionados” são transferidos
termicamente para estados de maior energia, até atingirem
a borda da banda de condução, “escapando” dos míninos
das flutuações. Na BC, eles recombinam de maneira
usual, e o comportamento do “bandgap” volta a
apresentar um deslocamento para baixas energias (“redshift”), característico da interação elétron-fônon.
Lourenço et al., nas referências [14, 15], estudaram a
influência das flutuações da composição química das
barreiras sobre as recombinações excitônicas em poços
quânticos de AlGaAs/GaAs. Eles também observaram
que a posição espectral do pico da PL aumenta com o
aumento da temperatura (apresenta “blue-shift”,
desviando-se da dependência usual), atinge um valor
máximo, e depois volta a diminuir. Explicaram seus
resultados através das flutuações do potencial nas
interfaces dos poços quânticos de AlGaAs/GaAs.
Disseram que o comportamento “anômalo” da
dependência do “bandgap” com a temperatura é
conhecido na literatura como comportamento do tipo “S”,
devido à similaridade entre a curva Eg  T com a forma
da letra “S”.
Pelo exposto, interpretamos que o comportamento da
energia de banda proibida do Al x Ga1 x As para T  50 K é
devido a flutuações do potencial nas interfaces das
camadas digitais que foram crescidas para produzir a
proporção estequiométrica efetiva x  0,30 de Al.

[4] R. Pässler and G. Oelgart, Journal of Applied Physics 82, 2611
(1997).
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6159 (2001).
[6] A. Caballero-Rosasa, C. Mejía-García, G. Contreras-Puentea, M.
López-López, Thin Solid Films 490, 161 (2005).
[7] J. S. Rojas-Ramírez, R. Goldhahn, P. Moser, J. Huerta-Ruelas, J.
Hernández-Rosas, and M. López-López, Journal of Applied Physics
104, 124304 (2008).
[8] C. Mejía-García, A. Caballero-Rosas, M. López-López, A. Winter,
H. Pascher, J. L. López-López, Thin Solid Films 518, 1825 (2010).
[9] H. C. Casey, Jr. and M. B. Panish, Heterostructure Lasers
(Academic, New York, 1978), Parts A and B.
[10] H. J. Lee, L. Y. Juravel, and J. C. Woolley, Phys. Rev. B 21, 659
(1980).
[11] M. El. Allali, C. B. Sorensen, E. Veje, P. Tidemand-Petersson,
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4501 (1994).
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Laureto, A. A. Quivy, and T. E. Lamas, Journal of Applied Physics 101,
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5. CONCLUSÃO
Concluímos que o Al x Ga1 x As crescido por epitaxia
de feixe molecular manifesta comportamento anômalo do
“bandgap”
no
intervalo
8 T  50 K . O
comportamento do tipo “S” foi explicado através de
flutuações do potencial nas interfaces das camadas
digitais crescidas para produzir a proporção
estequiométrica efetiva x  0,30 de Al. Concluímos que
no intervalo 50 T  125 K , o comportamento do
“bandgap” é principalmente influenciado pela interação
elétron-fônon, sendo ajustado pela expressão de Pässler.
Ademais, concluímos que a interação elétron-fônon
também é o principal mecanismo que altera o “bandgap”
do GaAs.
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Resumo
Contexto: Os hormônios possuem diversos efeitos secundários, tendo a trombose como o mais preocupante. Por
muito tempo esta foi associada a dosagem de estrogênio, mas tarde foi revelado que o risco da patologia está
relacionado com a preparação do anticoncepcional e sua dosagem. Os anticoncepcionais agem através da
retroalimentação negativa, pois com o uso continuo das hormonas ocorre a inibição de FSH e LH, logo não
ocorre o ciclo ovariano, sem este não acontece o desenvolvimento e disponibilização do gameta feminino.
Segundo o Colégio Brasileiro de Cirurgiões (2002), a trombose venosa profunda (TVP) é caracterizada pela
obstrução de veias profundas ocasionada pela falha dos mecanismos hemostáticos. Anticoncepcionais contendo
levonorgestrel aumenta em quatro vezes o risco de trombose, enquanto gestodeno, drospirenona, ciproterora e
desogestrel apresentam um risco de até seis vezes.
Objetivo: Compreender a ação dos fármacos anticoncepcionais orais no organismo com foco no ciclo ovariano e
suas consequências na hemostasia.
Metodologia: Pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde - BIREME, e bases de dados, MEDLINE, LILACS
CUMED e BECS, utilizando "contraceptivos" e "trombose".
Resultados: Os hormônios utilizados como método contraceptivos apresentam alterações no sistema
cardiovascular, aumentando os mecanismos de coagulação e diminuindo os de anticoagulaçã o que favorece a
formação de trombos.
Conclusão: Os anticoncepcionais são elemento de risco para trombose, que pode ser diminuido ou amumentado
conforme a geração do farmaco contraceptive e suas combinações.

Palavras Chaves: Trombose, Anticoncepcional, Progestogênio.
Abstract
Context: The hormones are indecifsmentled, having a thrombosis as the most worrying. It has long been
associated with a dosage of estrogen, but it has later been revealed that the risk of the condition is related to the
preparation of the contraceptive and its dosage. Contraceptives act through negative feedback, because with the
continuous use of hormones the inhibition of FSH and LH occurs, the logo does not perform the ovarian cycle,
the same happens in the development and availability of the female gamete. According to the Brazilian College of
Surgeons (2002), deep vein thrombosis (DVT) is characterized by obstruction of the deep veins caused by the
failure of the hemostatic mechanisms. Contraceptives with probability often increase the risk of thrombosis, while
gestures, drospirenone, cyproterone and desogestrel present a six-fold risk.
Objective: Understand the action of oral contraceptive drugs in the body focusing on the ovarian cycle and its
consequences on hemostasis.
Methodology: Research in the Virtual Health Library-BIREME, and databases, MEDLINE, LILACS CUMED
and BECS, using "contraceptives" and "thrombosis".
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Results: The hormones used as contraceptive method present alterations in the cardiovascular system, increasing
the mechanisms of coagulation and decreasing those of anticoagulation that favors the formation of thrombi.
Conclusion: Contraceptives are an element of risk for thrombosis, which can be decreased or increased according
to the generation of the contraceptive drug and its combinations.
Keywords: Thrombosis, Contraceptive, Progestogen

1. INTRODUÇÃO

utilizados.

A supressão de ovulação através de hormonas já era
conhecida desde 1921, ano em que o fisiologista Ludwig
Haberlandt realizou experimentos com animais, nos
quais transplantou ovários pertencentes a coelhas prenhas
para não prenhas, ocasionando infertilidade temporária.
Só em 1951 a da Planned Parenthood Federation of
America (PPFA) passou a impulsionar a inibição
folicular em humanos. Em 1957 a Food and Drug
Administration (FDA) autorizou a comercialização de
um fármaco com ação anticoncepcional, porém este
possuía sua indicação exclusivamente para distúrbios
ginecológicos, logo o primeiro anticoncepcional de uso
apenas contraceptivo foi aprovado em 1960.1

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Toda a demora para a aprovação desta deu-se pelo
medo de efeitos adversos e tensões morais religiosas.
Vale ressaltar que desde a encíclica Casti Connubii em
1930 a Igreja Católica condenava veemente todo e
qualquer métodos “artificiais”, tais condenações se
intensificaram mais com a encíclica “Humanae Vitae” de
julho de 1968.2
“O primeiro efeito colateral trombótico dos
contraceptivos orais foi relatado em 1961, quando uma
enfermeira desenvolveu embolia pulmonar pouco depois
de iniciar um contraceptivo oral contendo 100 μg de
estrogênio (mestranol) e noretinodrel como
progestogênio para queixas de endometriose”

3.1 Ciclo ovariano
Dentre o sistema hormonal feminino tem-se o ciclo
ovariano regido pela ação de hormônios hipotalâmicos,
hipófisário e ovarianos, de dinâmica hierárquica. 5,6
O ciclo se inicia com a liberação de hormônio
liberador de gonadotrofinas (GnRH), este estimula os
ganadotrofos a sintetizar e liberar as gonadotrofinas, o
hormônio folículo estimulante (FSH) e o hormônio
luteizante (LH) que irão estimular o desenvolvimento
dos folículos primordiais, onde o FSH possui mais
influência na fase folicular e o LH na fase lútea. 5,7
Os folículos primordiais são constituídos pelo ovócito
primário envolto em apenas uma cama de células
granulosas, com início do estimula das gonadotrofinas
seus componentes vão aumentando, formando a teca
folicular, que sob o estimula do LH sintetizam
androstenediona e testosterona, e a teca juntamente com
a enzima aromatase convertem os androgênios em
estrona e estradiol (tipo de estrogênio), elevando os
níveis destes no sangue. Após um pico de LH dá-se a
ovulação, processo no qual o ovócito secundário é
liberado para possível fecundação e a formação do corpo
lúteo, que passa a secretar progesterona e estrogênio. 6,7

Jordan WM. Pulmonary embolism. Lancet (1961)
apud Rosendaal et. al., (2003)
Os hormônios possui diversos efeitos secundários,
sendo o mais preocupante a trombose, por muito tempo
esta foi associada a dosagem de estrogênio, mas tarde foi
revelado que o risco da patologia está relacionado com a
preparação do anticoncepcional e sua dosagem,3,4 logo o
conhecimento técnico cientifico em relações a estas se
faz necessário para melhor escolha de contraceptivos que
forneça segurança e eficácia.
2. METODOLOGIA
Foram pesquisados artigos na Biblioteca Virtual da
Saúde
–
BIREME,
com
os
descritores
“anticoncepcionais” e “trombose” conectados por
“AND”. Foram considerados como critério de inclusão
ter os textos completos disponíveis e que os assuntos
principais fossem trombose, anticoncepcionais orais
combinados e anticoncepcionais orais hormonais,
gerando 109 artigos, dos quais 104 pertenciam a base de
dados MEDLINE, 3 LILACS, 1 CUMED e 1 IBECS.
Após a leitura do resumo foram excluídos 77, e após a
leitura do artigo completo foram 23, totalizando 9 artigos
*Centro de Ciências da Saúde, Curso de Enfermagem, Universidade
Federal de Roraima, Boa Vista-RR, Brasil; Tel: +55-95-3224-3223; Email: lucianohayd@gmail.com.

Figura 1 Ciclo ovariano adaptado e traduzido de U N I
T T W O WOMEN’S HEALTH THROUGHOUT THE
LIFESPAN (2014)

Por retrocontrole o estrogênio junto a progesterona
inibe a liberação de LH e FSH, que são os responsáveis
por manter o corpo lúteo, por consequência, o corpo
lúteo é degradado e o estrogênio e progesterona
produzidos por ele tem suas concentrações reduzidas no
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organismo.
Os
anticoncepcionais
agem
através
da
retroalimentação negativa, pois com o uso continuo das
hormonas ocorre a inibição de FSH e LH, logo não
ocorre o ciclo ovariano, sem este não acontece o
desenvolvimento e disponibilização do gameta feminino.

preparações é o etinilestradiol (EE) que além de variar
a pressão arterial, causa alterações nos mecanismos de
coagulação (aumento de síntese de trombina,
fibrinogênio, VII, VIII, IX, XII, e XIII) e redução dos
anticoagulantes (proteína S e antitrombina III).12
Segundo Rosendaal FR et al, a combinação de baixa
pressão, estase sanguínea e hipercoagubilidade são
relevantes na etiologia da doença.

3.2 Sistema hemostático
O sangue em suas condições fisiológicas normais
possui fluxo cilíndrico e laminar, onde através das cargas
elétricas ocorre a segregação de seus elementos, assim as
hemácias fluem pelo centro do vaso e as plaquetas a
margem, os compostos presentes no sangue não são
reativos ao endotélio, o que caracteriza um equilíbrio
entre os mecanismos de manutenção do fluido sanguíneo,
com leve dominância dos fatores anticoagulante sobre os
fatores coagulante e sistema fibrinolítico.8,9
Em casos de dano no tecido as plaquetas liberam
serotonina que promove a contração da musculatura lisa
aproximando as paredes danificadas, no sitio da lesão
ocorre absorção de proteínas do plasma e plaquetas, que
liberam indutores de agregação plaquetária, e dando
início a um efeito cascata que irá formar um tampão
hemostático, este fornecera proteção ao tecido até seu
reparo, quando os lisossomos degradarão o coagulo. 10
Durante este processo o endotélio mantém suas
propriedades antitrombóticas graças a presença de
glicosaminoglicanos e trombomodulina (proteínas
inibidoras de coagulação), limitando o tampão ao local
da lesão.11
O uso de anticoncepcionais interfere diretamente no
sistema circulatório, uma vez que as camadas que
compõem os vasos sanguíneos possuem receptores de
estrogênio e progesterona, o que torna o endotélio reativo
aos componentes presentes no sangue, além de ser capaz
de inibir fatores anticoagulantes naturais e estimular os
coagulantes.8,12

Peter C Buchan e Hamish N Macdonald
realizaram um estudo como comparar as alterações no
sistema linfático entre usuárias e não usuárias de
anticoncepcionais orais compostos, o sangue das
voluntarias foi coletado em quatro ocasiões e
analisado quanto ao volume de células globulares,
contagem de plaquetas, deformidade eritrocitária,
concentração fibrinogénio plasmático, viscosidade
plasmática e sanguínea.13
Para melhor análise dos dados estes, foram
tabulados e convertidos em gráficos.

Gráfico 1 Volume de células globulares, adaptado e
traduzido de Altered haemorheology in oralcontraceptive users

O volume celular não sofreu alterações nas
usuárias contraceptivas, já nas não usuárias este
volume atingi seu pico na ovulação mantendo-se
na fase lútea e cai na menstruação.13

Ressalta-se que o sistema hemostático possui
variações conforme o ciclo reprodutivo feminino, porém
com o uso de contraceptivos hormonais mantém altos os
níveis de estrogênio e progesterona no sangue o que leva
a uma desregulação destas variações, favorecendo a
hipercoagulabilidade, que é um fator da tríade de
Virchow para a partenogênese da trombose.4,8,13
Após a compreensão do funcionamento do ciclo
reprodutor feminino e sistema hemostático torna-se
possível relaciona-los, e visualizar os efeitos das
hormonas sobre estes.
3.3 Trombose
Segundo o Colégio Brasileiro de Cirurgiões
(2002), a trombose venosa profunda (TVP) é
caracterizada pela obstrução de veias profundas
ocasionada pela falha dos mecanismos hemostáticos.14
Um

dos

estrógenos

mais

utilizados

nas

Gráfico 2 Contagem de plaquetas, adaptado e
traduzido de Altered haemorheology in oralcontraceptive users

A contagem das plaquetas das usuárias
manteve-se alta ao longo do ciclo, enquanto que
nas não usuárias houve um pico na ovulação,
começando a cair antes da menstruação e continua
a cair durante esta. Também chamadas de
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trombocitos, dispõem de mucopolissacarídeos e
glicoproteínas que lhe garante a adesão e
agregação das plaquetas que lhe confere a função
de formação do tampão plaquetário.13,15

Gráfico 5 Viscosidade plasmática,
traduzido e
adaptado de Altered haemorheology in oralcontraceptive users
Gráfico 3 Fibrinogênio plasmático, adaptado e
traduzido de Altered haemorheology in oralcontraceptive users

Nas mulheres em tratamento a concentração de
fibrinogênio plasmático foi mantida constante e
caiu significativamente durante os 7 dias sem
utilização do fármaco, toda via nas mulheres que
não faziam o uso da pílula ocorreu um pico de
fibrinogênio na ovulação que cai com o início da
menstruação.13 Os níveis elevados de fibrinogênio
são um alerta, uma vez que este convertida em
fibrina nos eventos cascata da coagulação, e
favorece a hipercoagulabidade.11,15

Nas usuárias a viscosidade é constante e
significativamente maior do que nas não usuárias,
nesta a densidade plasmática cai lentamente após a
fase folicular e atinge seu pico ante da
menstruação.13

Gráfico 6 Viscosidade total do sangue, traduzido e
adaptado de Altered haemorheology in oralcontraceptive users

Gráfico 4 Índice de deformidade eritrócito traduzido e
adaptado
Altered
haemorheology
in
oralcontraceptive users

As hemácias são os mais abundantes no
sangue, e sua característica marcante é seu formato
bicôncavos. Nas usuárias a deformidade
eritrocitária tem seu menor e maior índice na
ovulação e ao fim do ciclo consequentemente, em
não usuárias mantem-se constante na fase
folicular, atingido seu pico na fase lútea e cai antes
da menstruação.13,15

As não usuárias possuem viscosidade total
variante ao longo da fase folicular e lútea,
atingindo seu pico antes da menstruação e caindo
no início desta, já nas usuárias esta variabilidade é
abolida
e
a
viscosidade
se
mantêm
significativamente mais alta quando comparada a
viscosidade de quem não utiliza contraceptivos.13
Ao interpretar os gráficos em conjunto é
notória a presença de hipercoagulação nas
usuárias, além do estudo de caso controle foi
realizado um estudo transversal que confirmam
as alterações na hemostasia.13
No estudo de Vessey e Doll (1969) foi
comprovado que além dos hormônios, existem
outros fatores de risco, que quando combinados
agravam
ainda
mais
a
tendência
ao
desenvolvimento de tromboembolismo. Dentre os
fatores agravantes estão o sobre peso e o
tabagismo.16
Estas variações ocorrem de acordo com a
formulação e dosagens das hormonas, as
fórmulas podem ser classificadas quanto sua
geração, as de primeira geração são derivadas de
testosterona e progesterona e podem ser
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chamadas de estranos, as de segunda geração são
oriundas de 19-nortestosterona, como norgestrel
e levonorgestrel, enquanto as de terceira geração
foram sintetizados com o intuito de “imitar” a
progesterona endógena, e por fim as de quarta
geração,
dos
quais
cita-se
dienogest,
trimegestone, acetado de nomegestrol e
dropirenona. Quanto maior a geração, e menor a
dosagem menor o risco de trombose, pois menor
serão
as
alterações
no
organismo.
Anticoncepcionais
contendo
levonorgestrel
aumentam em quatro vezes o risco de trombose,
enquanto gestodeno, drospirenona, ciproterora e
desogestrel apresentam um risco de até seis
vezes. Além de apresentar menor risco, o
levonorgestrel é o que produz menor resistência a
proteína C.3
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4. CONCLUSÃO
Os anticoncepcionais orais compostos foram uma
revolução nos direitos sexuais e reprodutivos das
mulheres na década de 60, mesmo passando por
turbulências ao longo de seu desenvolvimento esta
apresenta eficácia e segurança quando prescrita
adequadamente.
Seus efeitos secundários no sistema circulatório
devem ser melhor conhecidos pelos profissionais da
saúde, juntamente com os critérios de elegibilidade,
fornecendo as clientes.
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Resumo
Contexto: Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de imigrantes
internacionais do Brasil passou de 143 mil entre 1995 e 2000 para 268 mil entre 2005 e 2010. Estes podem ser
afetados negativamente pela experiência migratória, a exemplo, a vulnerabilidade da saúde. O Sistema Único de
Saúde (SUS), orienta ações de promoção, proteção, prevenção, recuperação e reabilitação, fundamentado no
modelo de acesso universal, integral e equânime; porém, há efetividade no mesmo?
Objetivo: Descrever a assistência em saúde aos imigrantes, assim como as dificuldades enfrentadas por estes e
pelos profissionais de saúde que lhes assistem.
Metodologia: Para a identificação dos estudos, foi utilizada busca online de artigos indexados em periódicos da
Biblioteca Virtual da Saúde-BIREME, englobando as bases de dados INDEX, LILACS, MEDLINE, BDENF e
SciELO, utilizando os descritores: “ I m i g r a n t e s ” , “ E s trangeiros”, “ R e fugiados” e “Assistência de
enfermagem”. A amostra final foi composta por 11 publicações.
Resultados: Barreiras que dificultam a assistência a saúde dos imigrantes no Brasil estão relacionadas aos
próprios imigrantes, aos profissionais que prestam cuidados e às esferas governamentais.
Conclusão: há despreparo das políticas públicas ao receber esta grande demanda de imigrantes, sendo
fundamental aperfeiçoar práticas já existentes para concretizar o direito universal a saúde.

Palavras Chaves: Imigrantes; Estrangeiros; Refugiados; Assistência de Enfermagem.
Abstract
Context: According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), the number of international
immigrants from Brazil increased from 143,000 between 1995 and 2000 to 268,000 between 2005 and 2010.
These may be adversely affected by the migratory experience, for example the vulnerability of health. The
Unified Health System (SUS), guides actions of promotion, protection, prevention, rehabilitation and
rehabilitation, based on the model of universal, integral and equitable access; however, is there effectiveness in
it?
Objective: To describe health care for immigrants, as well as the difficulties faced by immigrants and the health
professionals who assist them.
Methodology: The online search for articles indexed in periodicals from the Virtual Health Library-BIREME was
used, including the INDEX, LILACS, MEDLINE, BDENF and SciELO databases, using the descriptors:
"Immigrants", "Foreigners "," Refugees "and" Nursing Assistance ". The final sample consisted of 11
publications.
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Results: Barriers that hamper health care for immigrants in Brazil are related to immigrants themselves,
caregivers and government spheres.
Conclusion: there is a lack of preparation of public policies when receiving this great demand of immigrants,
being fundamental to improve existing practices to realize the universal right to health.
Keywords: Immigrants; Foreigners; Refugees; Nursing Assistance.

1. INTRODUÇÃO

Constituição e das leis"5

Historicamente, o Brasil foi formado por imigrantes,
portugueses, italianos, japoneses, alemães, sírios e
libaneses, como também, posteriormente, recebemos
libaneses, sírios, russos, bolivianos, chilenos, paraguaios,
congoleses, angolanos, moçambicanos, senegaleses,
serra-leonenses, entre outros1.

Também há os princípios normativos adotados pela
Constituição Federal Brasileira e a Lei Federal Orgânica
do SUS que não vedam o acesso universal e gratuito dos
serviços de saúde aos imigrantes no SUS, regularizados
ou não4.

Por ser um país em desenvolvimento e promissor, o
Brasil tem atraído para si um número considerado de
imigrantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística o número de imigrantes internacionais do
Brasil passou de 143 mil entre 1995 e 2000 para 268 mil
entre 2005 e 2010. É importante destacar que entre os
imigrantes internacionais que chegaram ao Brasil entre
1995 e 2000, 61% eram brasileiros, ou seja, imigrantes
internacionais de retorno, enquanto entre 2005 e 2010 o
percentual de brasileiros alcançou 65,5% dos imigrantes2.
A grande faixa fronteiriça do Brasil também é um
contribuinte para o aumento de imigrantes. Conforme
Ocampo (2006 apud OLIVEIRA, 2014) as cidades de
fronteiras, de alguma maneira integram-se e criam um
terceiro espaço, esse espaço inclui questões sociais que
envolvem, por exemplo, o direito à saúde da população
estrangeira3.
Em busca de melhores condições de vida, fugas de
conflitos políticos, econômicos e sociais em seus países,
os estrangeiros buscam refúgio em outros países. A
medida que entram no país estrangeiro estes podem ser
afetados negativamente pela experiência migratória, a
exemplo, a vulnerabilidade da saúde, levando em
consideração as diferentes características da população
imigrante, de seu país de origem, e do novo ambiente que
está inserida4.
O Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da
Política Nacional de Saúde orienta a condução das ações
de promoção, proteção, prevenção, recuperação e
reabilitação, fundamentado em um modelo de acesso
universal, integral e equânime. Com isto, universalizou o
direito à assistência à saúde, dando pleno acesso aos
serviços oferecidos sem exclusão ou discriminação.
Ainda que a legislação em saúde não se especifique
ao acesso de estrangeiros ao SUS, seu acesso universal
deve ser garantido às pessoas independente de
nacionalidade. E o Estatuto do Estrangeiro promulgado
pela Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, já garantia ao
estrangeiro residente no Brasil gozar "de todos os
direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos da
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Portanto, torna-se relevante, conhecer como se dá a
assistência em saúde da população supracitada, suas
dificuldades e como os profissionais da saúde lidam
nessas situações. Normas e práticas institucionais
também se fazem importantes para atender as
necessidades e garantir o direito ao acesso à saúde deste
grupo.
A enfermagem, é a maior força de trabalho no campo
da saúde, atuando na maioria dos cenários da rede de
prestação de ações e serviços, podendo contribuir para a
efetivação do SUS, por meio da assistência, gestão,
educação e investigação, eixos que compõem sua
atividade profissional6.
Portanto, entende-se que, por estar presente em
grande parte do tempo nas instituições de saúde, tem
mais oportunidade de prestar assistência à imigrantes, o
que nos leva a buscar e entender como se dá esta
interação.
2. METODOLOGIA
Para a identificação dos estudos, foi utilizada busca
online de artigos indexados em periódicos da Biblioteca
Virtual da Saúde-BIREME, que englobou as bases de
dados INDEX com 48 artigos, LILACS com 312 artigos,
BDENF 220 artigos, MEDLINE com 38 artigos e
SciELO com 519 artigos. Foram empregados ainda os
seguintes critérios de inclusão: como tipo de literatura
apenas artigos, somente dos anos de 2014 a 2017, e de
idiomas português e inglês.
Para tal pesquisa foram utilizados os seguintes
descritores: “Imigrantes”, “Estrangeiros”, “Refugiados” e
“Assistência de enfermagem”. A busca foi realizada no
mês de maio de 2017 nas bases destacadas,
simultaneamente,
utilizando-se
os
descritores,
individuais e combinados por meio do conector booleano
“AND’’.
A soma total de artigos achados foi de 1.137, porém,
para uma melhor construção e delimitação deste trabalho,
critérios de exclusão foram utilizados, são estes:
duplicados totalizando 103, e trabalhos que não estavam
de acordo com o tema proposto totalizando 988.
Os resumos dos 46 artigos foram avaliados através de
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leitura criteriosa - desses, 35 foram excluídos pela
incoerência ao tema proposto e aqueles que atenderam
aos critérios previamente estabelecidos foram
selecionados para este estudo e lidos na íntegra. A
amostra final foi composta por 11 publicações de artigos,
contando ainda como referencias fontes do IBGE e o
livro Processo de Enfermagem de Wanda Horta,
totalizando 13 referências.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Porém, para outros aparecem como barreira de acesso
restritiva a necessidade do cartão SUS para o
atendimento, pois relatam que, embora tenha sido criada
para organizar o sistema, apresenta-se como entrave para
a realização do atendimento aos estrangeiros, pois podem
restringir o atendimento aos usuários cadastrados. A
gratuidade também é destacada como a grande facilidade
encontrada para a garantia da assistência à saúde, já a
burocracia é apontada como uma grande falha no
sistema5.

3.1 Interação imigrantes/assistência à saúde

3.2 Os profissionais

Nos trabalhos revisados foram encontradas várias
barreiras que dificultam a assistência à saúde dos
imigrantes no brasil, tanto relacionadas à esta população,
quanto aos profissionais que prestam os cuidados, como
também às esferas governamentais.

Dando início com os agentes de saúde, detectou-se
que, quando estes agentes conseguem chegar às casas
dos imigrantes através da Estratégia Saúde da Família,
eles acabam promovendo acesso ao sistema de saúde
público mais abrangente e constante. Relatam até casos
em que os agentes de saúde auxiliam nos processos para
se obtenção de documentos e prestam outros tipos de
ajuda humanitária7.

Dentre as barreiras relacionadas aos imigrantes, o
idioma e seu desconhecimento pelos mesmos, aparecem
em vários estudos sobre saúde e imigração como um
fator que dificulta o acesso dos imigrantes à serviços de
saúde, isto pela dificuldade de expressar o que sentem e
de entenderem os cuidados repassados. Há casos de
pacientes que evoluem para estados mais graves, quando
há barreira na comunicação8.
Outras variáveis podem dificultar o acesso ao SUS e
o atendimento a ser realizado, são essas: costumes,
religião, origem e gênero, que, se os profissionais não
forem devidamente preparados, podem virar grandes
obstáculos, impossibilitando uma assistência eficaz1.
Nestes casos, um ótimo auxílio para os profissionais
seria aprofundar-se no conhecimento do idioma e da
cultura do público assistido, considerando que a falta do
entendimento da cultura pode se tornar um maior
impedimento no cuidado do que a própria falta de
comunicação.
Outra barreira, já relacionada às esferas
governamentais, especificamente municipal e estadual
são os recursos financeiros. Os atendimentos a
estrangeiros não residentes ou não legalizados no Brasil,
não são previstos nos recursos financeiros da atenção
básica, visto que a base de cálculo é estabelecida a partir
da estimativa populacional do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), refletindo numa maior
demanda de atendimentos, aumento dos gastos
municipais, afetando a qualidade do serviço, o que
prejudica uma população muitas vezes já desprovida de
infraestrutura básica, social e física.3
Foi visto ainda que, para a obtenção do atendimento
não é necessária a verificação do status legal, ou seja, o
imigrante legalizado no Brasil, já que o acesso à saúde é
universal. A única condição, é obter a “Carteirinha do
SUS”, que segundo os autores, pode ser alcançada
incondicionalmente sendo esta, inclusive, usada como
uma espécie de documento de identidade, pelos não
documentados7.

É importante lembrar que a vulnerabilidade do
imigrante não é somente física, mas também psíquica,
podendo ser decorrente de perseguição no país de
origem, a entrada no novo país, a permanência, as
dificuldades de adaptação, o temor ao desconhecido, o
que gera grande estresse nos indivíduos.
Para isto, destaca-se a importância de uma equipe
multiprofissional e intercultural, profissionais das áreas
da saúde, assistência social, advogados, professores de
Português (como língua estrangeira), todos devidamente
qualificados para a função. Ressaltam ainda que algumas
características são importantes facilitar o atendimento,
como saber ouvir, ter paciência para entender os reais
sentidos do que é dito, fazer a ponte entre a cultura do
imigrante e a cultura local, e explicar os procedimentos
tantas vezes quantas forem necessárias, de preferência
escrevendo- se a lista dos procedimentos que devem ser
tomados1.

3.3 A enfermagem
Responsável pelo cuidado do ser humano, no
individual ou coletivo, envolvendo a realização de
assistência direta e a gerencia dos serviços e da
assistência prestada pela equipe de enfermagem. É
dirigida por preceitos éticos e legais, o que assegurar a
qualidade de sua assistência9.
Além do que já fora citado acima, para facilitar a
assistência aos imigrantes, a enfermagem possui
teorias, que segundo Horta “serve para guia de ação
(não explica como agir, mas aponta o que acontecerá,
atuando-se de determinada maneira), bem como para a
coleta de fatos, na busca de novos conhecimentos e na
elucidação da natureza da ciência10.
Dentre as muitas teorias podemos citar algumas
que podem auxiliar na prestação de cuidados aos
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imigrantes, como por exemplo a teoria das
Necessidades Humanas Básicas de Horta, que atende
as necessidades básicas do ser humano,
compreendendo-o como um todo (corpo, alma e
espírito). Nessa perspectiva, a enfermagem, ao
identificar as necessidades do indivíduo, aborda tanto
as biológicas quanto as sociais, emocionais e
espirituais afetadas11.
Assistir em enfermagem é fazer, ajudar ou
supervisionar as atividades cuidativas de acordo com
as necessidades e limitações de cada indivíduo,
tornando- o independente no seu autocuidado10.
Em 1976, Roy definiu a enfermagem como uma
ciência humanística e introduziu, em 1984, o ser
biopsicossocial como cliente. E para essa autora, a
enfermagem, centra-se nos processos de vida humana,
enfatizando a promoção da saúde aos indivíduos,
grupos e sociedade como um todo. O ambiente e
considerado como todas as circunstancias, condições e
influências que rodeiam e afetam o comportamento da
pessoa11.
O ambiente é considerado como todas as
circunstancias, condições e influencias que rodeiam e
afetam o comportamento da pessoa. Esta, mesmo
estando saudável, não está livre de situações
inevitáveis como a morte, a doença, a infelicidade ou
o estresse12. Porém, a capacidade de lidar com essas
situações deve ser a melhor possível. A saúde é
reflexo de adaptação da interação entre pessoa e
ambiente.
A teoria do autocuidado proposto por Orem
consiste na ideia de que a pessoa, se capaz, deve
cuidar de si mesma. E refere-se à pratica de atividades
que os usuários realizam para manter a vida, a saúde e
o bem-estar.

Observa-se o despreparo das políticas públicas ao
receber a grande demanda de imigrantes no país,
sendo fundamental construir ou mesmo aperfeiçoar as
normas e práticas já existentes para viabilizar a
integração da população imigrante; e com isto
concretizar o direito universal à saúde.
Os profissionais da saúde devem estar
devidamente preparados para atender esta população,
buscando novas estratégias, ações e novas formas de
atuação que permitam a eficácia da assistência; como
também para superar suas dificuldades e do indivíduo
imigrante. A enfermagem, por sua vez, deve usar de
todo o seu conhecimento técnico-científico, como
também a tão falada arte do cuidar, para oferecer a
melhor assistência e orientações necessárias sem
exclusão ou descriminação.
Também se torna importante entender que o
indivíduo imigrante não deve ser visto apenas sob o
aspecto da vitimização, mas como sujeito de direitos,
capacitado a regular suas próprias necessidades.
Por fim produção científica desta revisão mostra a
carência de trabalhos relacionados ao assunto
proposto, o que dá a liberdade para novos estudos
sobre o mesmo.
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Cinquenta anos do acidente (?) da Apolo 1
Robson Fernandes de Farias*

Em 2019, completar-se-ão 50 anos do (suposto ?)
pouso do homem na lua. Imagino, muitas serão as
comemorações. Contudo, esse ano, deixo aqui algumas
palavras para lembrar do acidente (?) com a Apolo 1, e que,
em 21 de janeiro de 1967, vitimaria seus três tripulantes: O
piloto em comando, Virgil I. "Gus" Grissom, o piloto sênior
Edward H. White II, e o piloto Roger B. Chaffee.
Não sei se é pelo fato de eu ter nascido apenas três
dias após o acidente, mas é certo que as imagens da época e
os documentários sobre o ocorrido realmente tem sobre mim
forte impacto.
O acidente ocorreu durante uma simulação (plugsout test) da decolagem (com os foguetes sem combustível,
etc.), mas sob condições que pareceriam estúpidas para
qualquer estudante de ciências do ensino médio: o módulo
de comando, no qual encontrava-se a tripulação, estava
pressurizado com oxigênio puro (16 psi). E digo condições
estúpidas, pois o módulo era, inevitavelmente, recheado de
circuitos e fiações elétricas, além de muito material
inflamável.
Sob tais condições, qualquer pequena fagulha
poderia iniciar um incêndio rápido e incontrolável. E foi o
que aconteceu. O módulo, com os três pilotos dentro, foi,
numa fração de segundos, convertido no equivalente a um
calorímetro de combustão. Dos três astronautas, sobraram
apenas os ossos.
Não obstante ter sido escolhido para ser o primeiro
homem a pisar na lua, é fato que Grissom era um severo
crítico do programa Apolo, chegando a afirmar que apenas
em dez anos, os Estados Unidos seriam capazes de mandar
uma missão à lua.
Nos últimos diálogos entre a tripulação e o controle,
e poucos segundos antes do acidente, Grissom, por duas
(fazendo referência às constantes falhas na comunicação pelo
rádio) comenta:

"How are we going to get to the Moon if we can't
talk between three buildings?". Na segunda vez,
complementa, num desabafo: “Jesus Christ (!)”.
Essa postura crítica de Grissom, bem como as
estranhas condições sob as quais deu-se o acidente,
alimentaram teorias conspiratórias.
Certamente chama a atenção o fato de que, ainda
em 1967, outros quarto astronautas do projeto Apolo
morreram em acidentes. Estatisticamente falando, quais as
chances disso acontecer ? Além dessas mortes, destaque-se a
de Thomas Baron (que atuava no controle de qualidade e
segurança da North American Aviation, NAA), ocorrida,
também num acidente (no qual morreram ainda sua esposa e
sua enteada, quando um trem chocou-se contra seu carro),
pouco antes de Baron testemunhar diante de uma comissão
do Congresso. O relatório de 500 páginas, que ele enviara ao
Congresso, apontando as falhas e irregularidades do projeto
Apolo “desapareceu” após sua morte. É ainda fato que as
relações de Grissom com a NASA eram conflituosas desde o
início, bastando citar o acidente ocorrido em 1961, quando a
“porta” da cápsula (Liberty Bell 7) abriu prematuramente ao
cair no mar, quase matando Grissom. De todos os
astronautas do projeto Apolo, Grissom era, sem dúvida, o
mais “falante” no sentido de crítico e questionador (é fato
que chegou a atirar um limão, colhido no quintal de casa, no
simulador do módulo de comando). Coincidentemente (?)
verificar-se-ia que o incêndio começara do lado onde estava
Grissom.
Na época da tragédia da Apolo 1:

a)

A NASA não havia enviado um homem além
de uma órbita terrestre baixa;
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b) Não houvera inda nenhum lançamento bem
sucedido do foguete Saturno V;
c) O “encaixe” do módulo lunar e do módulo de
comando juntos no espaço (etapa vital para o
sucesso da missão à lua) jamais houvera sido
feito;
d) Nunca a NASA houvera pousado um veículo
espacial em qualquer superfície planetária e
depois o retirado;
e) Nunca fora testada a capacidade do traje
espacial para aquecer e resfriar nos extremos de
temperatura da superfície lunar, (onde a
temperatura varia de aproximadamente 123 oC
a -153 oC);
f) Nunca havia-se submetido um ser humano (e
os equipamentos eletrônicos da nave) à intensa
radiação do cinturão de Van Allen.
Não obstante, apenas dois anos e meio após o
acidente da Apolo 1 (sendo que cerca de um ano e meio após
o acidente tudo ficou meio “parado”), conseguiu-se o feito
extraordinário do pouso na lua, com o retorno em segurança
da tripulação. Algo realmente suspeito.
Em 1980, a NASA informaria que “acidentalmente”
as imagens originais do pouso na lua foram apagadas.
Particularmente, alinho-me com aqueles que
acreditam que a Apolo 11 não aterrissou na lua em 20 de
julho de 1969, e que tudo foi uma farsa.
Bem mais do que as discrepâncias apontadas por
muitos nas imagens das missões Apolo (bandeiras que
balançam em pleno vácuo, sombras apontando em direções
distintas, indicando mais de uma fonte de luz, etc., etc.),
além da questão decisiva de como conseguiu-se atravessar,
sem danos para homens e equipamentos eletrônicos, o
cinturão de Van Allen, convence-me de que tudo foi uma
farsa a conferência de imprensa com os três tripulantes da
Apolo 11 (Armstrong, Aldrin e Collins): é visível o
constrangimento dos três, não apenas frente aos jornalistas,
mas entre si (mal conseguem se olhar), além das respostas
vagas e confusas que dão às perguntas mais específicas sobre
a missão (Armstrong não consegue responder se, da
superfície lunar, era ou não possível ver-se as estrelas, etc.,
etc.). Parecem homens que foram forçados a mentir. O
desânimo de Armstrong é chocante.
Embora três crateras na lua tenham recebido os
nomes da tripulação da Apolo 1 (Crateras Grissom, White e
Chaffee), a NASA, ao longo dos anos, não deu àquela
tripulação o devido reconhecimento. Não obstante, esse ano,
em homenagem aos 50 anos do fatídico acidente, a NASA
inaugurou uma exposição, em tributo àquela tripulação.
Muito apropriadamente, a exposição/tributo, denomina-se Ad
Astra Per Aspera – uma rota áspera leva às estrelas.
Na exposição, a “porta” da cápsula que, se aberta,
poderia ter salvo a vida dos astronautas, é exibida. Trata-se
da primeira exibição pública de alguma parte da Apolo 1,
após o acidente.

Tripulação da Apolo 1. Da esquerda para a direita: White,
Grissom e Chaffee

Logo/distintivo da Apolo 1
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Resumo
Contexto: O Planejamento Familiar é ação em saúde que visa escolher a época de ter filhos e quanto os ter. É assegurado
pela Constituição Federal de 1998, bem como pela Lei nº 9.263 de janeiro de 1996, que garante a assistência através
Sistema Único da Saúde. A atenção básica é a principal responsável pela execução e aonde o enfermeiro, como integrante
da equipe da saúde, assume seu papel no desenvolvimento da anticoncepção.
Objetivo: Realizar uma revisão integrativa sobre a atuação do enfermeiro na anticoncepção.
Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão integrativa, o qual foi realizado através de uma pesquisa nas bases de
dados online Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS), Scientific Electronic Library (SciELO), Public Medline or Publisher Medline (PubMed) e Base de Dados de
Enfermagem (BDENF)
Resultados: Foram analisados oito artigos científicos publicados entre 2004 e 2010 e se pode verificar que enfermeiro atua
desde a parte de educação em saúde voltadas para a anticoncepção até a prescrição os métodos contraceptivos. As
principais problemáticas encontradas por este profissional foram à falta de autonomia, falta de capacitação e a dificuldade
em garantir a livre e informada escolha do cliente.
Conclusão: Necessita-se, portanto, que gestores do sistema de saúde, aprimorem, invistam e incentivem o
desenvolvimento do Planejamento Familiar, objetivando uma assistência de qualidade para os usuários do SUS.
Palavras-chaves: Anticoncepção; Planejamento Familiar; Papel do Profissional de Enfermagem; Estratégia Saúde da Família.
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Abstract
Background: Family Planning is health action that aims to choose the time to have children and how much to have. It is
ensured by the Federal Constitution of 1998, as well as by Law No. 9.263 of January 1996, which guarantees assistance
through the Unified Health System. Basic care is the main responsibility for the implementation and where the nurse, as a
member of the health team, assumes its role in the development of contraception.
Objective: To carry out an integrative review on the role of nurses in contraception.
Methods: This is an integrative review study, which was carried out through a research in the online databases Virtual
Health Library (VHL), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Scientific Electronic
Library (SciELO), Public Medline or Publisher Medline (PubMed) and Nursing Database (BDENF).
Results: Eight scientific articles published between 2004 and 2010 were analyzed and it can be verified that nurses work
from the health education part of contraception to prescription of contraceptive methods. The main problems encountered
by this professional were the lack of autonomy, lack of training and the difficulty in guaranteeing the free and informed
choice of the client.
Conclusion: It is necessary, therefore, that managers of the health system, improve, invest and encourage the development
of Family Planning, aiming at a quality assistance for SUS users.
Keywords: contraception; Family planning; Role of Professional Nursing ; Health strategy.

1. INTRODUÇÃO
Na década de 1948, foi adotada a Declaração Universal
dos Direitos Humanos em âmbito internacional, através da
Organização das Nações Unidas (ONU) uma série de
convenções internacionais foram firmadas de modo a
garantir direitos considerados básicos à vida digna, os
Direitos Humanos. Nos últimos anos, observaram-se avanços
na legislação internacional e nacional sobre as dimensões da
reprodução e da sexualidade como Direitos Humanos e de
cidadania1.
Entre os direitos humanos básicos, pode-se destacar os
direitos reprodutivos. O Plano de Ação da Conferência
Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD),
que aconteceu no Cairo em 1994, afastou a necessidade de
limitar o crescimento da população como forma de combate
para a pobreza e desigualdades, tendo como foco o
desenvolvimento do ser humano. Com a IV Conferência
Mundial sobre a mulher (1995), foram reafirmados o
conceito de direito sexuais e reprodutivos e estabelecidos
novos modelos de intervenção na saúde reprodutiva,
pactuado com os Direitos Humanos1,2.
Com o aumento populacional nas décadas de 1950 e
1960, os formuladores das políticas passaram a defender a
utilização de métodos anticoncepcionais, sem levar em conta
os interesses individuais. No entanto, os movimentos
feministas sempre colocaram como pontos importantes o
direito de escolha e a liberdade na tomada de decisões em
relação aos assuntos sexuais e reprodutivos1.
Em 1988 a OMS definiu o conceito de saúde
reprodutiva, através da CIPD que teve papel importante na
ampliação do conceito afirmando que a saúde reprodutiva é
um estado de completo bem-estar físico, mental e social, em
todos os aspectos relacionados com o sistema reprodutivo e
as suas funções e processos, e não de mera ausência de
doença ou enfermidade3.

Os direitos sexuais tem uma história diferente e mais
atual. Seu conceito foi formulado nos anos 90, com os
movimentos gay europeus e norte-americanos, em conjunto
com os movimentos feministas. No programa do Cairo a
expressão direitos sexuais não existe, mas é incluída de
forma explicita o conceito de saúde sexual. Em 1995, na IV
Conferência Mundial sobre a Mulher, foi avançando na
formulação do conceito de direitos sexuais tendo redigido,
em seu parágrafo 96, incluindo os direitos humanos das
mulheres de decidir e ter controle livre sobre a sua
sexualidade, incluindo a saúde sexual e reprodutiva, livre de
coação, discriminação e violência1.
No Brasil, a garantia pelas ações de saúde voltadas para
o Planejamento Familiar foi assegurado como direito através
do Artigo 226 §7 da Constituição Federal de 1998, bem
como pela Lei nº 9.263 de janeiro de 1996 que institui o
Planejamento Familiar através do Sistema Único da Saúde
em todos os níveis de atenção4,5.
O planejamento reprodutivo é de suma importância
para a saúde da mulher, pois implica em uma prática sexual
mais saudável, permite um maior espaçamento entre as
gestações s e a recuperação do organismo da mulher após o
parto, bem como uma melhor condição para cuidar dos filhos
e desempenhar atividades6. A principal meta a ser alcançada
com essa ação em saúde é que cada gestação seja desejada e
ocorra com as melhores condições de saúde7.
A Estratégia Saúde da Família (ESF) constitui a porta de
entrada ao sistema de saúde e representa o primeiro nível de
atenção, o qual integra à rede de serviços mais complexas 8.
A portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017 estabelece
que a ESF seja composta por uma equipe multiprofissional,
formada por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou
técnico de enfermagem e agente comunitário saúde, entre
outros9.
Segundo Brasil (2002)10, a atuação da equipe de saúde
relacionada à anticoncepção deve ser feita de forma
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integrada e abrange três tipos de atividades: atividades
educativas, aconselhamento e atividades clínicas. As
atividades educativas devem ser realizadas preferencialmente
em grupo e tem como principal foco a educação da clientela
para posteriormente a escolha do método mais adequado e a
reflexão sobre temas relacionados à sexualidade e a prática
da anticoncepção.
O aconselhamento é um "processo de escuta ativa
individualizado e centrado no indivíduo. Pressupõe a
capacidade de estabelecer uma relação de confiança entre os
interlocutores visando o resgate dos recursos internos do
indivíduo para que ele tenha possibilidade de reconhecer-se
como sujeito de sua própria saúde e transformação"11.
As atividades clínicas objetivam a promoção, proteção e
recuperação da saúde da mulher. A primeira consulta
abrange a integralidade da mulher, compreendendo a
anamnese, exame físico geral e ginecológico, com orientação
para o auto-exame de mamas e a verificação da data da
última colpocitologia, a análise da escolha e prescrição do
método anticoncepcional. As consultas posteriores visam
um atendimento periódico e contínuo para reavaliar o
método em uso, bem como prevenir, identificar e tratar
possíveis intercorrências10.
A Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986 12 assegura que
são enfermeiros aqueles que possuem o título ou diploma de
Enfermeiro conferido por instituição de ensino. Essa mesma
legislação dispõe que cabe ao enfermeiro como integrante da
equipe de saúde a prescrição de medicamentos estabelecidos
em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela
instituição de saúde e também a educação visando à melhoria
de saúde da população.
O enfermeiro, como integrante da ESF, é responsável
por prestar uma assistência integral aos indivíduos e famílias
na Unidade de Saúde da Família e, quando necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários. Também
cabe ao enfermeiro, conforme protocolos ou outras
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou
do Distrito Federal, realizar consulta de enfermagem,
solicitar exames complementares e prescrever medicações,
de acordo com as disposições legais da profissão9.
Os direitos sexuais e reprodutivos são considerados
como Direitos Humanos fundamentais para vida em
plenitude. Através disso, o Planejamento Familiar é uma
ação em saúde voltada para prestar informações e métodos
aos clientes, com foco na escolha livre e responsável da
época de ter filhos e o número desejado7. Tendo em vista que
a atenção básica é a porta de entrada para o Sistema Único
de Saúde, bem como é responsável pela resolução de 80%
dos problemas em saúde, o enfermeiro assume papel
essencial para a concretização das ações voltadas para a
anticoncepção, já que o mesmo integra a equipe de saúde na
atenção básica. O objetivo geral do presente trabalho foi
realizar uma revisão integrativa sobre a atuação do
enfermeiro na anticoncepção e as principais dificuldades
vivenciadas por esse profissional.
2. METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de revisão integrativa, o qual foi
realizado através de uma pesquisa nas bases de dados online

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),
Scientific Electronic Library (SciELO), Public Medline or
Publisher Medline (PubMed) e Base de Dados de
Enfermagem (BDENF).
Inicialmente foi realizada uma busca sobre a produção
utilizando os Descritores em Saúde “Anticoncepção”,
“Planejamento Familiar”, “Papel do Profissional de
Enfermagem” e “Estratégia Saúde da Família”. Essa
pesquisa teve como objetivo identificar as publicações
referentes ao tema em periódicos nacionais, através da
revisão de literatura sobre o tema. Para a seleção,
consideraram-se os títulos, os resumos e os objetivos dos
artigos científicos.
Quanto aos critérios de inclusão, optaram-se pelos artigos
científicos que abordavam papel do enfermeiro na
anticoncepção; textos nacionais, objetivando traçar um perfil
sobre as publicações nacionais com relação à temática
enfocada na pesquisa; textos publicados entre anos de 1996 a
2015 pela preferência em pesquisar artigos científicos desde
a publicação da Lei nº 9.263 de janeiro de 1996, que dispõe
sobre o Planejamento Familiar; além de artigos disponíveis
na íntegra.
Diferentes pesquisadores13-15 adotam formas específicas
de subdivisão do processo de revisão sistemática. Assim,
para a elaboração da revisão, foram percorridas as etapas:
estabelecimento da hipótese e objetivos da revisão
integrativa; estabelecimento de critérios de inclusão e
exclusão de artigos (seleção da amostra); definição das
informações a serem extraídas dos artigos selecionados;
análise dos resultados; discussão e apresentação dos
resultados e a última etapa consistiu na apresentação da
revisão.
Os dados foram sistematizados em dois instrumentos a
partir da coleta dos dados referentes à autoria e às
publicações, respectivamente. Levou-se em consideração
para a elaboração dos instrumentos, a base de dados de
indexação, título, ano, periódico, natureza do estudo, objeto
de estudo, objetivos, problema, sujeitos e os principais
resultados relativos à atuação do enfermeiro na
anticoncepção.
Figura 1 – Fluxograma utilizado para a seleção e análise dos
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artigos científicos.
Fonte: Autoria Própria.

Para a análise dos resultados, empregou-se a técnica de
análise de conteúdo, tida como uma técnica que utiliza os
dados coletados, objetivando a identificação do que foi dito a
respeito de determinado tema16. Compõe-se de três etapas: 1)
a pré-análise, no qual se organiza e se faz a leitura flutuante
do material selecionado; 2) a exploração do material, com
compilação das unidades de registro; 3) e por último, o
tratamento dos resultados, interpretação e categorização dos
conteúdos17.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Identificaram-se oito artigos científicos publicados entre
2004 e 2013, compatíveis com os critérios de inclusão do
estudo. Em relação ao ano de publicação, verificou-se um
predomínio de estudos no ano de 2005, 2007 e 2010 com
duas (25%) publicações em cada ano, seguido por 2004 e
2013 com um artigo cada ano (12,5%). Quanto às bases de
dados, o predomínio se deu na Scientific Electronic Library
(SciELO) representando 75% do total de publicações sobre o
tema.
De acordo com os periódicos, observou-se que a Revista
Brasileira de Enfermagem teve predomínio em relação a
artigos científicos em um mesmo periódico, apresentando
duas publicações a respeito da temática. A respeito
delineamento metodológico três (37,5%) estudos são do tipo
avaliativo, seguido de dois (25%) do tipo transversal
descritivo, uma (12,5%) do tipo revisão bibliográfica, uma
(12,5%) pesquisa fenomenológica e uma (12,5%) descritiva
exploratória. Quanto à
abordagem metodológica,
predominou-se a abordagem qualitativa (6 publicações).
Figura 2 – Descrição dos artigos incluídos na revisão
integrativa, de acordo com ano de publicação, base de dados,
metodologia utilizada e periódico.

enfermagem, bem como nas reuniões em grupo 18,19. Porém,
percebe-se, uma predominância no atendimento individual,
distanciando-se do enfoque mais coletivo20.
As reuniões em grupo contemplam o demonstrativo dos
métodos disponíveis no Sistema Único de Saúde e servem
para nortear o uso do contraceptivo mais adequado através
da escolha livre e informada. Já a consulta de enfermagem é
o momento em que o profissional tem para acolher, criar um
vínculo e uma relação de confiança entre a cliente ou casal.
O profissional avalia a história clínica e social da cliente,
abordando a sua individualidade e também serve para sanar
dúvidas quanto ao uso do método e seus efeitos colaterais6,10.
Acredita-se que a escolha do método mais adequado e de
fácil acesso para a cliente seja de suma importância para a
continuidade e efetividade do planejamento familiar. O
enfermeiro tem papel fundamental no aconselhamento sobre
a diversidade de Métodos Anticoncepcionais (MAC)
disponíveis no Sistema Único de Saúde, devendo sempre
possíveis dúvidas em relação aos contraceptivos e
respeitando sempre à autonomia do cliente, não impondo sua
opinião e crenças sore o assunto.
Um estudo realizado em Rio Branco no Acre21 evidencia
que o enfermeiro pode prescrever anticoncepcionais
hormonais orais. Porém, quando se trata do uso dos
anticoncepcionais injetáveis pela primeira vez, é necessário
que a paciente realize uma consulta médica. Esta mesma
pesquisa evidenciou que 96,9% dos enfermeiros prescreviam
anticoncepcionais. Já em outro estudo22, a prescrição dos
métodos anticoncepcionais por enfermeiros foi vista em 14
(48,3%) equipes das 29 equipes pesquisadas por estudo.
O enfermeiro também tem o papel de capacitar o Agente
Comunitário de Saúde (ACS)18. O agente comunitário de
saúde assume grande importância na equipe de saúde, já que
é o profissional de saúde que mais convive com os
problemas sociais que afetam a saúde da população da área
adscrita. É colocado um elemento-chave do sistema na
atenção primária de saúde, já que faz o elo entre a
comunidade e os serviços de saúde23.
Muitas vezes, o ACS não é visto pelos demais
profissionais de saúde da ESF como fundamental no
desenvolvimento das suas ações. Porém, o agente
comunitário é residente da área de abrangência, então está
diretamente em contato com as problemáticas enfrentadas
pela comunidade, sendo essencial para a comunicação com
os demais profissionais, bem como o enfrentamento destas
dificuldades.
3.2 Dificuldades
anticoncepção

Fonte: Autoria Própria

3.1 Atuação do enfermeiro na anticoncepção
A partir da análise dos resultados obtidos nas pesquisas,
pode-se notar que o profissional enfermeiro atua desde a
parte de educação em saúde voltadas para a anticoncepção
até mesmo prescrevendo os métodos contraceptivos. O
trabalho educativo deve ser efetivado por toda a equipe de
saúde, por meio das orientações individuais na consulta de

enfrentadas

pelo

enfermeiro

na

Quanto às principais dificuldades encontradas pelo
enfermeiro no desenvolvimento das atividades do
planejamento familiar, a mais evidenciada foi à falta de
autonomia para prescrever os métodos contraceptivos18,24.
Diante disso, o enfermeiro necessita da colaboração do
profissional médico, deparando-se com outra dificuldade. As
pesquisas evidenciam o despreparo dos médicos com relação
ao atendimento em anticoncepção, a falta de envolvimento
deste profissional nas ações de planejamento familiar, o fato
da inexistência do mesmo ou a sua alta rotatividade na
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equipe de saúde da família e, ainda, o cumprimento parcial
da carga horária na ESF22,25.
Percebe-se que a falta de autonomia do enfermeiro
conjuntamente com a falta de envolvimento do médico ou
mesmo a sua ausência na ESF, dificulta na promoção das
ações relacionadas ao planejamento familiar, implicando em
uma assistência falha e pouco resolutiva para os clientes que
procuram e necessitam da atenção básica.
Outro desafio enfrentado pelo enfermeiro é garantir uma
livre escolha aos clientes, diante da pequena variedade de
Métodos Anticoncepcionais (MAC) disponíveis nas
instituições de saúde e, por vezes, pela própria dificuldade do
profissional sobre como explicar alguns tipos de métodos,
ficando restrito àqueles prescritos com mais frequência18,25.
Do mesmo modo, alguns enfermeiros desconhecem a
instituição de saúde para aonde referenciar a clientela nos
casos de laqueadura tubária, vasectomia, inserção do DIU e
seguimento de infertilidade25.
Além, disso, o enfermeiro não se sente preparado ou
relata alguma dificuldade no desenvolvimento das ações de
planejamento familiar. Moura & Silva (2005)25 constataram
que 58,6% dos enfermeiros entrevistados reconheceram
dificuldades técnicas para avaliar contraindicações e 34,5%
para manejar efeitos colaterais e/ou complicações.
Tendo em vista que a garantia da livre e informada
escolha dos MAC é um direito dos pacientes, o enfermeiro
depara-se com um impasse. Esse empecilho se dá tanto pela
falta de alguns métodos contraceptivos nas unidades básicas
de saúde, bem como pela sua própria falta de conhecimento
dos enfermeiros sobre como utilizá-los ou para aonde
referenciar em casos específicos. Necessita-se, portanto, de
uma melhoria na rede de referência e contrarreferência do
SUS, além das ações educativas de atualização e reciclagem
para os profissionais de enfermagem.
A falta de capacitação dos profissionais e a presença de
alguma debilidade no desempenho nas atividades de
planejamento familiar pelo enfermeiro foram citadas cinco
das oito publicações analisadas, representando 62,5% do
total. As ações de atualização e capacitação dos profissionais
de saúde são essenciais para o desenvolvimento da sua
prática assistencial, pois ampliam a capacidade de resolução
de problemas, valorizam o aprendizado, o aperfeiçoando da
competência técnica, bem como o trabalho integrado da
equipe. A capacitação deve acontecer de forma contínua,
institucionalizada, abrangendo todos os profissionais da
equipe de saúde, com foco principal na melhoria da
qualidade dos serviços prestados à população25.
4. CONCLUSÃO
A revisão integrativa possibilitou a construção de uma
síntese do conhecimento científico a cerca do papel do
enfermeiro no planejamento familiar como também das
principais dificuldades encontradas por esse profissional no
seu cotidiano. Conclui-se, portanto, que o profissional
enfermeiro é essencial para o desenvolvimento das ações de
orientação, educação em saúde, consulta de enfermagem
voltada para o planejamento familiar, bem como a prescrição
de métodos, quando estabelecida em protocolos municipais.

Verificou-se, ainda, uma série de problemáticas que esse
profissional enfrenta na sua prática assistencial, como a falta
de autonomia, a falta de preparo e de capacitações
permanentes, além da dificuldade de garantir a livre escolha
dos métodos contraceptivos pelos usuários do Sistema Único
de Saúde, já muitas vezes estes estão disponibilizados de
forma restrita nas Unidades Básicas de Saúde.
Recomenda-se que os gestores do sistema de saúde,
principalmente da atenção básica cujo papel é de porta de
entrada,
aprimorem,
invistam
e
incentivem
o
desenvolvimento das ações abrangidas pelo Planejamento
Familiar, objetivando a partir disto a garantia de uma
assistência de qualidade para os usuários do SUS.

REFERÊNCIAS
1.

Brasil MS. Saúde sexual e saúde reprodutiva. Secretaria de Atenção à
Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília Ministério da saúde
2013, pp.302.

2.

Ventura M. Direitos Reprodutivos no Brasil. Fundo de População Das
Nações Unidas. São Paulo 2004, pp.180.

3.

Corrêa S, Jannuzzi PM, Alves JED. Direito e saúde sexual reprodutiva:
marco teórico-conceitual e sistema de indicadores. In: Cavenaghi S
(Org.). Indicadores Municipais de Saúde Sexual e Reprodutiva. Rio de
Janeiro ABEP Brasília UNFPA 2006.

4.

Brasil. Constituição: Senado Federal, 1988.

5.

Brasil Lei nº 9.263 de 12 de janeiro de 1996. Regula o § 7º do art. 226
da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece
penalidades e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília
12 de janeiro de 1996.

6.

Brasil MS. Saúde sexual e saúde reprodutiva. Secretaria de Atenção à
Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília Ministério da Saúde
2010, pp.300.

7.

Araújo FF, Baracat EC, Lima GR. Planejamento Familiar. In: Baracat
EC, Lima GR. Ginecologia: guias de medicina ambulatorial e
hospitalar. Barueri-SP Manole 2005, pp.318-320.

8.

Escorel S, Giovanella L, Mendonça MHM, Senna MCM. O Programa
de Saúde da Família e a construção de um novo modelo para a atenção
básica no Brasil. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health,
2007; 21(2): 164-176.

9.

Brasil Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para
a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). Diário Oficial da União. Brasília: 2017.

10. Brasil MS. Assistência em Planejamento Familiar: Manual Técnico. 4a
ed. Brasília Ministério da Saúde 2002, pp.150.
11. Brasil MS. Aconselhamento em DST, HIV e Aids: diretrizes e
procedimentos básicos. 2ª ed. Brasília Ministério da Saúde 1998, pp.25.
12. Brasil, Lei 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a
regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências.
Diário Oficial da União. Brasília, 25 de junho de 1986.
13. Beyea SC, Nicoll LH. Writing an integrative review. AORN Journal,
Philadelphia 1998; 67(4): 877-880.
14. Ganong LH. Integrative reviews of nursing research. Research in
Nursing & Health, Hoboken 1987; 10(1): 1-11.

24
28
15. Whittemore R, Knafl K. The integrative review: updated methodology.
Journal of Advanced Nursing, Oxford, 2005; 52(5): 546-553.
16. Vergara SC. Método de pesquisa em administração. São Paulo Atlas
2005.
17. Resenstock KIV, Soares MJGO, Santos SR, Ferreira ASM. Aspectos
éticos no exercício da enfermagem: revisão integrativa de literatura.
Cogitare Enfermagem 2011; 16 (4): 727-33.

21. Dombrowski JG, Pontes JÁ, Melo e Assis WAL. Atuação do
enfermeiro na prescrição de contraceptivos hormonais na rede de
atenção primária em saúde. Rev Bras Enferm 2013; 66 (6): 827-32.
22. Moura ERF, Silva RM, Galvão MTG. Dinâmica do atendimento em
planejamento familiar no Programa Saúde da Família no Brasil. Cad.
Saúde Pública, Rio de Janeiro 2007; 23(4): 961-970.
23. Silva MJ, Rodrigues RM. O agente comunitário de saúde no processo
de municipalização da saúde. Rev. Eletr. Enf. 2000; 2(1).

18. Costa MM, Crispim ZM. Política de saúde do planejamento familiar na
ótica do enfermeiro. Rev enferm UFPE on line 2010; 4(2): 568-76.

24. Coelho EAC, Fonseca RMGS. Atuação de enfermeiras no campo da
regulação da fecundidade em um serviço público de saúde. Rev Esc
Enferm USP 2004; 38(1): 37-45.

19. Moura MJS, Pedroso MA. Educação da comunidade no planejamento
familiar. Rev Enferm UNISA 2007; 8(1): 42-6.

25. Moura ERF, Silva RM. Competência profissional e assistência em
anticoncepção. Rev. Saúde Pública 2005; 39(5): 795-801.

20. Pierre LAS, Clapis MJ. Planejamento familiar em Unidade de Saúde da
Família. Rev. Latino-Am. Enfermagem 2010; 18(6): 1-8.

