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“O homem e a mulher são os únicos seres capazes de aprender com alegria e esperança, na 

convicção de que a mudança é possível”.  

 

Paulo Freire 



 

 

RESUMO 

 

A situação epidemiológica das doenças transmissíveis tem apresentado mudanças 

significativas e continua a oferecer desafios aos programas de prevenção. Nos dias atuais, a 

globalização constitui um dos fatores determinantes para a propagação das doenças 

transmissíveis. Os desastres naturais biológicos também exigem maior atenção não só dos 

gestores públicos, mas também da sociedade brasileira em geral. O presente estudo tem por 

objetivo geral desenvolver uma experiência de Educação Permanente com os professores de 

educação física do Instituto Federal Fluminense, visando contribuir para a percepção de riscos 

e prevenção de doenças infecciosas como precursoras de desastres naturais biológicos. A 

problemática que levou ao presente estudo surgiu com algumas inquietações que emergiram 

durante o processo de trabalho da instituição acima citada, no qual foi possível perceber a 

existência de uma grande demanda de viagens realizadas com as equipes de competição 

compostas por alunos do Instituto Federal Fluminense (IFF). Assim, iniciou-se uma 

observação voltada para as atividades realizadas pelos professores de educação física que 

viajam com estes alunos. A partir dessa observação foi possível notar a dificuldade 

encontrada por esses profissionais em viajar com um grande número de alunos sem maiores 

informações sobre como proceder e se prevenir das doenças contagiosas existentes. Este é um 

estudo descritivo, exploratório, do tipo pesquisa de campo, com abordagem qualitativa, 

realizado no IFF Campus Campos Centro que fica localizado no município de Campos dos 

Goytacazes na região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. A coleta de dados do 

presente estudo foi realizada no IF Fluminense Campus Campos-Centro, no período de 

janeiro a fevereiro de 2015. O instrumento utilizado para esta coleta foi a entrevista 

semiestruturada gravada, utilizando-se de um gravador de voz digital e de um questionário 

guia que continha perguntas abertas e fechadas pertinentes à temática em questão. Para 

sistematizar os dados coletados e visando atingir os objetivos propostos, foi realizada a 

análise de conteúdo com referência na obra de Laurence Bardin, considerando ser uma 

literatura muito utilizada atualmente neste tipo de análise. Assim, emanaram três categorias: 

[1] Desastres, Desastres Naturais e Desastres Naturais Biológicos: percepções diferentes de 

risco; [2] Epidemia, Endemia e Pandemia: a fragilidade do conhecimento dos conceitos; [3] 

Educação Permanente em Saúde: uma estratégia para reflexão de práticas. Após as etapas da 

análise de conteúdo alguns dados foram tratados, ainda, por meio de uma ferramenta on-line 

denominada Wordle. A descrição das categorias e análise dos dados foi fundamentada no 

Referencial Teórico de Paulo Freire e na Política de Educação Permanente em Saúde. Diante 

dos resultados obtidos, pode-se observar que os desastres são acontecimentos pouco 

conhecidos e embutidos de definições variadas. Isso faz com que as pessoas se tornem mais 

vulneráveis a esses acontecimentos por possuírem pouco conhecimento sobre as variadas 

formas como estes se apresentam e os riscos que oferecem. Evidenciaram-se dificuldades 

encontradas pelos educadores físicos na junção de suas percepções sobre desastre aos 

desastres naturais biológicos, sobretudo no processo de prevenir doenças infecciosas e 

possíveis epidemias. O estudo revelou que, em relação às formas de prevenção de doenças 

infecciosas, o conhecimento desses profissionais ainda é deficitário. Assim, a orientação 

desses profissionais e a implementação de medidas educativas se tornam relevantes para 

propiciar maior segurança na prática profissional e no processo de conscientização de seus 

alunos. Este estudo apresenta como produto, técnica de dinâmica de grupo para educação em 

Desastres Naturais Biológicos e prevenção de doenças infecciosas: a proposta da Educação 

Permanente; e um folder informativo.  

 

Descritores: Desastres Naturais; Doenças Infecciosas; Educação Continuada. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The epidemiological situation of communicable diseases has presented significant changes 

and continues to offer challenges to prevention programs. Nowadays, globalization is one of 

the determining factors for the spread of communicable diseases. Biological natural disasters 

also require greater attention not only of public officials but also of Brazilian society in 

general. This study aims to general objective develop an experience of Permanent Education 

with the physical education teachers of the Federal Institute Fluminense, aiming to contribute 

to the perception of risks and prevention of infectious diseases as precursors of biological 

natural disasters. The problematics that led to this study came up with some concerns that 

emerged during the working process of the institution mentioned above, in which it was 

revealed that there is a great demand for trips made by the competition teams, composed of 

students from the Instituto Federal Fluminense (IFF). Thus, began a focused observation 

directed the activities carried out by physical education teachers who travel with these 

students. Through this observation, it was possible to notice the difficulty faced by these 

professionals, when traveling with a large number of students without further information on 

how to proceed and to prevent existing contagious diseases. This is a descriptive, exploratory 

study, field research type, with qualitative approach, performed at  IFF Campus Campos 

Centro which is located in the Campos dos Goytacazes in the Norte Fluminense region of Rio 

de Janeiro . The collection of data from this study was carried out in IF Fluminense Campus 

Campos Centro in the period January-February 2015. The tool used for the collection was the 

semi-structured taped interview, using a digital voice recorder and a questionnaire guide that 

contained open and closed questions relevant to the topic at hand. In order to systematize the 

data collected and  achieve the proposed objectives, content analysis with reference in the 

work of Laurence Bardin was carried out, considering it is a  literature currently used in this 

type of analysis. Thus, three categories have emerged: [1] Disasters, Natural Disasters and 

Biological Natural Disaster: different perceptions of risk; [2] Epidemic, Endemic and 

Pandemic: the fragility of knowledge of concepts; [3] Permanent Health Education: a strategy 

for reflection practices. After the steps of content analysis some data were treated by an online 

tool called Wordle. The description of the categories and data analysis was based on the 

Theoretical Framework of Paulo Freire and the Politics of Permanent Education in Health. 

Facing the results attained, it can be observed that disasters are not well known events and 

embedded in a variety of settings. This causes people to become more vulnerable to these 

events because they have little knowledge about the various ways in which these are 

presented and the risks they offer. They show up difficulties encountered by physical 

education teachers in terms of their perceptions of disaster for biological natural disasters, 

especially in the process of preventing infectious diseases and possible epidemics. The study 

revealed that, on ways of preventing infectious diseases, knowledge of these professionals is 

still inefficient. Thereby, the orientation of these professionals and the implementation of 

educational measures become relevant to provide greater security in professional practice and 

awareness of their students process. This study presents as product group dynamics technique 

for education in Biological Natural Disasters and prevention of infectious diseases: the 

proposal of Permanent Education; and an information folder. 

 

Keywords: Natural Disasters; Infectious diseases; Continuing education. 
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1 INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA 

 

O desenvolvimento desta pesquisa originou-se das experiências vivenciadas pela 

pesquisadora, que atua na equipe de enfermagem do Instituto Federal Fluminense (IFF) 

Campus Campos Centro, que fica localizado no município de Campos dos Goytacazes, na 

região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro.  

A problemática que levou ao presente estudo surgiu com algumas inquietações que 

emergiram durante o processo de trabalho da instituição acima citada, no qual foi possível 

perceber a existência de uma grande demanda de viagens realizadas com as equipes de 

competição compostas por alunos do IFF.  

Essas viagens ocorrem ao longo do ano letivo e nelas, os alunos competidores 

deslocam-se para outras cidades e regiões do país na companhia do professor de Educação 

Física responsável pela equipe. 

Com a Pandemia de gripe A (H1N1) de 2009, alguns alunos adoeceram durante uma 

dessas viagens e compareceram ao setor de saúde da instituição em busca de atendimento e 

orientação, porém não foi possível afirmar que a causa do adoecimento foi a gripe A. 

É importante ressaltar que a pandemia de gripe A (H1N1) colocou em alerta as 

autoridades nacionais de países nos cinco continentes e autoridades internacionais, tais como 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) e Organização das Nações Unidas (BRASIL, 2010). 

O vírus da Influenza A (H1N1) foi detectado no México em abril de 2009, colocando 

em alerta a Saúde Publica mundial. Esta doença rapidamente se disseminou causando uma 

pandemia e o agente passou a ser denominado vírus influenza pandêmico (H1N1) 2009. Sabe-

se que, até dezembro do mesmo ano, os casos de influenza provocados por este agente haviam 

sido confirmados laboratorialmente em 207 países, incluindo 8.768 óbitos (BRASIL, 2010).  

A partir do fato ocorrido, surgiu uma preocupação com esses alunos que ficam 

suscetíveis às epidemias e aos surtos epidêmicos que podem surgir no decorrer dessas 

viagens, já que eles se deslocam com frequência para diversas regiões do país e têm contato 

com pessoas também vindas de outras localidades. Na eventualidade de algum desses alunos 

contraírem uma doença infecciosa de caráter epidêmico ou pandêmico, ele poderá transmiti-la 

não só para toda a equipe, mas também disseminá-la no seu ambiente escolar quando retornar 

às suas atividades rotineiras. A partir de então, se a infecção não for percebida precocemente, 

a qualquer momento a doença poderá se espalhar e desencadear um desastre natural biológico.  

Assim, iniciou-se uma observação voltada para as atividades realizadas pelos 

professores de educação física que viajam com estes alunos. A partir dessa observação foi 
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possível notar a dificuldade encontrada por esses profissionais em viajar com um grande 

número de alunos sem maiores informações sobre como proceder e se prevenir das doenças 

contagiosas existentes. 

Já que não existia a possibilidade de a servidora (agora pesquisadora) viajar 

juntamente com esses alunos e professores para acompanhá-los em suas atividades esportivas, 

por não ser viável afastar-se das atividades assistenciais de enfermagem realizadas na 

instituição, começou a se pensar na atuação desses professores de Educação Física e na 

necessidade de adotar uma prática educativa que pudesse viabilizar uma melhor percepção 

dos riscos de desastres naturais biológicos e de prevenção de doenças infecciosas.  

Desta forma, associando a realidade vivenciada na instituição ao aumento da 

ocorrência de desastres naturais nos últimos anos, inclusive os de caráter biológico; foi 

possível refletir sobre a necessidade de Educação Permanente desses profissionais como um 

instrumento a proporcionar aquisição de novos conhecimentos, bem como a observação 

crítica das ações desenvolvidas. 

De forma a contextualizar com a problemática em questão, é importante destacar que 

a Educação Permanente é definida como “aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o 

ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho” (BRASIL, 2009, p. 20). 

Ainda segundo Brasil (2009) a Educação Permanente considera os conhecimentos e as 

experiências já existentes, levando em consideração as necessidades de saúde das pessoas e 

populações. 

Sendo assim, a Educação Permanente no trabalho se apresenta como um instrumento 

incentivador da mudança institucional, facilitando a apreciação e a aceitação das novas ações 

implementadas, contextualizando e integrando a busca de opções para o cuidado da população 

assistida (DAVINI, 2009). 

Para um melhor entendimento da temática apresentada, ressalta-se que desastre é 

definido como o “resultado de evento adverso, natural ou provocado pelo homem, sobre um 

ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e consequentes 

prejuízos econômicos e sociais” (BRASIL, 2007, p. 9).  

Segundo o banco de dados internacional EM-Dat (Emergency Events Database), 

entre 2000 e 2007, foram registrados 36 desastres provocados por enchentes, estiagens e 

deslizamentos de terra que, juntos, afetaram mais de 1,5 milhões de pessoas. (MARCELINO, 

2006). Nota-se que os dados apresentados apontam a ocorrência dos desastres mais comuns 

no país.  
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No entanto, é importante ressaltar que a Codificação Brasileira de Desastres 

(COBRADE) apresenta 104 desastres (incluindo categoria, grupo, subgrupo, tipo e subtipo) e, 

entre eles, encontram-se os desastres naturais biológicos que compreendem as Epidemias e as 

Infestações/Pragas.  

A Instrução Normativa nº 001/2012 em seu Art. 7º define desastres naturais como 

“aqueles causados por processos ou fenômenos naturais que podem implicar em perdas 

humanas ou outros impactos à saúde, danos ao meio ambiente, à propriedade, interrupção dos 

serviços e distúrbios sociais e econômicos” (BRASIL, 2012). Quando os desastres naturais 

estão relacionados a causas biológicas, podem causar uma dificuldade de controle de surtos 

intensificados de doenças transmissíveis, que tendem a agravar endemias ou a criar condições 

favoráveis à disseminação de surtos epidêmicos (CASTRO, 2004).  

Com base nas informações acima, pode-se perceber que os desastres naturais 

biológicos também exigem maior atenção não só dos gestores públicos, mas também da 

sociedade brasileira em geral. É preciso que ações educativas de percepção e prevenção sejam 

implementadas para que todos estejam atentos e preparados para responder a esses eventos 

que potencialmente podem ocorrer. 

Ao levantar o histórico de grandes ações de prevenção, é possível perceber que elas 

só ocorreram após um grande desastre. O Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre 

Desastres da Universidade Federal de Santa Catarina faz uma reflexão sobre o assunto:  

 

 
Foi apenas após a catástrofe da região serrana que o governo federal tomou medidas 

que culminaram na lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, na qual foi instituída a 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e no lançamento do PAC Prevenção, 

Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, em 8 de agosto 

de 2012, que prevê investimentos, até 2014, de R$ 18,8 bilhões em ações articuladas 

de prevenção e redução do tempo de resposta a ocorrências (CEPED UFSC, 2012, 

p.8).  
 

Baseando-se nas informações apresentadas é possível perceber que prevenir é uma 

possibilidade tangível. É por meio de medidas educativas que será possível trabalhar antes 

que o desastre ocorra evitando que o caos se instale e que vidas sejam perdidas.  

A percepção dos riscos de desastres naturais biológicos precisa ser ampliada e isso 

depende de estratégias de educação para que haja a possibilidade de controle sobre a realidade 

(CEPED UFSC, 2012).  

Diante deste contexto as questões que nortearão a presente pesquisa são: 

 Qual a percepção que os professores de educação física possuem sobre 

desastres naturais biológicos? 
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  Qual a percepção que os professores de educação física possuem sobre 

prevenção de doenças infecciosas? 

 Como implementar a educação permanente em doenças infecciosas como 

precursoras de desastres naturais biológicos, com os professores de educação física?  

Baseando-se nessas questões a pesquisa apresenta como problema em estudo: 

percepção de professores de educação física sobre prevenção de doenças infecciosas e sobre 

riscos de Desastres Naturais Biológicos e o papel da Educação Permanente diante destas 

ações.  

Deste modo, justifica-se a importância do presente estudo, uma vez que a proposta de 

educação permanente para a percepção de riscos e prevenção de desastres naturais biológicos 

poderá promover um ambiente de problematização da prática profissional e o aprendizado dos 

professores de educação física, articulando a escola bem como os seus alunos, iniciando assim 

uma rede de multiplicadores em saúde.  

Esta pesquisa almeja contribuir para que os alunos e professores tenham maior 

segurança em suas práticas, utilizando da proposta de Educação Permanente em Saúde para 

capacitar os professores de educação física. Além disso, acredita-se que a presente pesquisa 

será um instrumento a viabilizar ferramentas para a Educação Permanente de forma a 

favorecer a Instituição de Ensino em questão e consequentemente o município mencionado, 

uma vez que outras instituições também poderão ser beneficiadas posteriormente com os 

resultados obtidos. 
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2 OJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 Desenvolver uma experiência de Educação Permanente com os professores de 

educação física do Instituto Federal Fluminense, visando contribuir para a percepção 

de riscos e prevenção de doenças infecciosas como precursoras de desastres naturais 

biológicos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar a percepção que os professores de educação física possuem sobre desastres 

naturais biológicos. 

 Apontar e relatar a percepção que os professores de educação física possuem sobre 

prevenção de doenças infecciosas. 

 Desenvolver uma atividade de educação permanente sobre desastres naturais 

biológicos e prevenção de doenças infecciosas para os professores de educação física.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Desastres e Desastres Naturais 

 

Os desastres naturais afetaram 12,7 milhões de brasileiros no período de 1994 a 2003, 

o que colocava o país em 11.º no ranking mundial de vítimas de catástrofes (JORNAL O 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2004). 

 O Brasil apresenta-se como um espelho do que ocorre no cenário internacional. O 

número de pessoas vítimas de desastres naturais vem aumentando em parte, por causa da 

vulnerabilidade das camadas mais pobres da população. Ao mesmo tempo, verifica-se um 

aumento no número absoluto de desastres naturais no mundo (WALTER, 2004). 

 A incidência de catástrofes triplicou desde os anos 70.  Como resultado, entre 1994 e 

2003, os 5,6 mil desastres registrados em todo o mundo afetaram 2,5 bilhões de pessoas. Os 

números contrastam com os registrados entre 1984 e 1993, quando "apenas" 1,6 bilhão de 

pessoas foram afetadas (WALTER, 2004). 

 Dados publicados pela Cruz Vermelha atestam que o número de pessoas afetadas no 

Brasil entre 1994 e 2003 foi duas vezes maior do que na década anterior (1984-1993). Apenas 

em 2003, 810 mil brasileiros foram vítimas de catástrofes. No total, a entidade aponta que 

terremotos, furacões, inundações, secas e outros desastres afetaram 255 milhões de pessoas 

em 2003 no mundo. (CRUZ VERMELHA apud JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, 

2004)     

 A Cruz Vermelha garante que, apesar da polêmica dos números, a realidade mostra 

que um mesmo desastre gera consequências muito diferentes dependendo do nível econômico 

dos países. A estimativa é que, para cada desastre registrado, cerca de 50 pessoas morrem em 

um país rico. Nos países pobres, o mesmo desastre, gera a morte de 589 pessoas. (CRUZ 

VERMELHA apud JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, 2004).  

As definições de desastres e catástrofes são muito amplas, sendo muito vezes 

estendidas e até usadas como sinônimos em algumas literaturas. Porém, o diferencial entre 

elas é o fato de que a catástrofe tem um impacto ambiental muito maior do que o desastre. No 

desastre, é possível se cogitar o número de vítimas, enquanto na catástrofe, até mesmo um 

calculo aproximado é improvável; a área de ocorrência do desastre pode ser nitidamente 

delimitada e até parcialmente controlada, enquanto na catástrofe, não se tem um exato 

conhecimento da extensão da tragédia e quase nenhum controle sobre o ambiente afetado. 
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Sendo assim, desastre é definido como “resultado de eventos adversos, naturais ou 

provocados pelo homem sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao 

funcionamento de uma comunidade ou sociedade envolvendo extensivas perdas e danos 

humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o 

problema usando meios próprios” (BRASIL, 2012, Art. 1º I). 

Malagutti (2011) diz que a catástrofe é um fenômeno ecológico, de acontecimento 

súbito, de consequências trágicas e calamitosas e de magnitude muito maior que o desastre. 

Esses fenômenos são quase sempre imprevisíveis quanto à intensidade e localização 

exata tornando muito mais difícil sua delimitação e em situações como estas, diferentemente 

dos desastres, não é possível estipular o número aproximado de vítimas nem a exata extensão 

da tragédia. É algo tão caótico, tão impactante que este tipo de informação se mantém inexata, 

apenas suposta (JARDIM, 2010). 

De qualquer forma, esses termos conotam um estado de alerta, de calamidade e de 

desordem, pois não seguem regras. (MALAGUTTI, 2011). Prever hora, local, intensidade e 

número de vítimas, em geral, não é possível. Dessa forma, a estruturação adequada é crucial 

para um bom atendimento, especialmente porque independentemente da classificação e 

etiologia, as consequências na saúde pública podem ser impactantes. (FMUSP, 2011). 

O Banco de Dados Internacional de Desastres (EM-DAT), do Centro para Pesquisa 

sobre Epidemiologia de Desastres (CRED) da Organização Mundial de Saúde (OMS/ONU) 

possui uma classificação própria de desastres. O EM-DAT distingue duas categorias genéricas 

de desastres (Natural e Tecnológico) (BRASIL, 2012). 

São desastres naturais “aqueles causados por processos ou fenômenos naturais que 

podem implicar em perdas humanas ou outros impactos à saúde, danos ao meio ambiente, à 

propriedade, interrupção dos serviços e distúrbios sociais e econômicos” (BRASIL, 2012, Art. 

7º § 1º I). 

São desastres tecnológicos: 

 

 

“Aqueles originados de condições tecnológicas ou industriais, incluindo acidentes, 

procedimentos perigosos, falhas na infraestrutura ou atividades humanas específicas, 

que podem implicar em perdas humanas ou outros impactos à saúde, danos ao meio 

ambiente, à propriedade, interrupção dos serviços e distúrbios sociais e econômicos” 

(BRASIL, 2012, Art. 7º § 1º I). 

 

Para adequar a classificação brasileira à classificação utilizada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) foi necessário o acompanhamento da evolução internacional na 
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classificação de desastres e o nivelamento do país aos demais organismos de gestão de 

desastres do mundo. Até porque, a classificação adotada pela ONU é mais simplificada 

(BRASIL, 2012). 

Sendo assim, para atender à classificação dos desastres do Banco de Dados 

Internacional de Desastres (EM-DAT), a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil passa 

a adotar a Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE (BRASIL, 2012). 

O Ministério da Integração Nacional apresenta então a Instrução Normativa nº 01, de 

24 de agosto de 2012, que visa estabelecer procedimentos e critérios para a decretação de 

situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo 

Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas 

pelos entes federativos. 

Essa Instrução Normativa (2012) aborda importantes critérios, conceitos e destaca a 

classificação de desastres adotada pela COBRADE. Essa classificação foi estruturada como: 

CATEGORIA. GRUPO, SUBGRUPO, TIPO, SUBTIPO. 

Entre essas classificações, são encontradas as categorias Natural e Tecnológico que 

possuem seus respectivos grupos. Estes grupos estão descritos na figura a seguir:  

 

Figura 1: Fluxograma das categorias de desastres e seus respectivos grupos. 

 

DESASTRE 

Categoria 
NTURAL Grupo 

Geológico 

Hidrológico 

Meterológico 

Climatológico 

Biológico 

Categoria  
TECNOLÓGICO Grupo 

Desastres Relacionados a 
Substãncias Radioativas 

Desastres Relacionados a 
Produtos Perigosos 

Desastres Relacionados a 
Incêndios Urbanos 

Desastres relacionados a 
transporte de passageiros e 

cargas não perigosas 

Desastres relacionados a 
obras civis 
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Fonte: pesquisador a partir de Instrução Normativa n° 01, de 24 de Agosto de 2012.  

Observa-se um destaque para os desastres da categoria Natural do grupo Biológico. 

Este grupo compreende as Epidemias e as Infestações/Pragas (Subgrupo). Dentro do subgrupo 

intitulado Epidemias, encontram-se as doenças infecciosas virais, doenças infecciosas 

bacterianas, doenças infecciosas parasíticas e doenças infecciosas fúngicas (BRASIL, 2012). 

A figura a seguir ilustra melhor essa informação: 

 

Figura 2: Fluxograma do grupo de desastres biológico e seus respectivos Subgrupos e 

Tipos. 

Fonte: pesquisador a partir de Instrução Normativa n° 01, de 24 de Agosto de 2012.  

 

O quadro com a classificação completa de desastres, estruturada em Categoria, Grupo, 

Subgrupo, Tipo e Subtipo, encontra-se no Anexo I.  

 

3.2  Doenças Transmissíveis no Brasil 

 

A situação epidemiológica das doenças transmissíveis tem apresentado mudanças 

significativas e continua a oferecer desafios aos programas de prevenção. O surgimento de 

novas doenças ou de agentes que sofrem modificações genéticas e se disseminam rapidamente 

através das populações de países e continentes, constituem um desses desafios. Pode-se usar 

Grupo 
BIOLÓGICO 

Subgrupo 
Epidemias Tipo 

Doenças infecciosas virais  

Doenças infecciosas 
bacteriológicas 

Doenças infecciosas 
parasitárias 

Doenças infecciosas fúngicas 

Subgrupo 
Infestações/Prragas Tipo 

Infestações de animais 

Infestações de algas 

Outras Infestações 
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como exemplo a pandemia produzida pelo vírus da Influenza A (H1N1) em 2009 (BRASIL, 

2010). 

Vários são os problemas que surgiram nos últimos anos relacionados às doenças 

infecciosas. Destacam-se a resistência microbiana, o movimento demográfico brasileiro com 

aumento significativo e rápido da população idosa e a expansão de problemas ligados aos 

transplantes de órgãos e tecidos (PEDROSO E ROCHA, 2009). 

Destacam-se também as transformações sociais ocorridas a partir da década de setenta. 

Essas transformações são caracterizadas pela urbanização acelerada, migração e alterações 

ambientais. Além disso, existem outros fatores que também contribuíram para traçar o 

caminho do atual perfil epidemiológico das doenças transmissíveis em todo o mundo, tais 

como as facilidades de comunicação entre continentes, países e regiões (BRASIL, 2010). 

Nos dias atuais, a globalização constitui outro fator determinante para a propagação 

das doenças transmissíveis. A rapidez de deslocamento das pessoas pelo mundo, 

proporcionada pela facilidade de acesso ao transporte aéreo permite que agentes causadores 

de epidemias sejam transmitidos rapidamente para pessoas de várias regiões do planeta em 

curto espaço de tempo (MOURA E ROCHA, 2012). 

As viagens se apresentam como um fator importante na tendência de doenças 

emergentes. Atualmente, considerando a rapidez das viagens internacionais e o crescimento 

do comércio internacional, a disseminação de doenças por esta via é muito mais fácil e rápida. 

É importante lembrar que a doença cólera já migrou da Índia para o restante do mundo, em 

pandemias sucessivas (LUNA, 2002).  

A situação das doenças transmissíveis no Brasil, no período compreendido entre o 

inicio dos anos de 1980 ate o presente momento, corresponde a um quadro complexo que 

pode ser resumido em três grandes tendências:  

 Doenças transmissíveis com tendência declinante,  

 Doenças transmissíveis com quadro de persistência,  

 Doenças transmissíveis emergentes e reemergentes (BRASIL, 2010). 

 

3.2.1 Doenças transmissíveis com tendência declinante 

 

Reduções significativas têm sido observadas na ocorrência de varias doenças 

transmissíveis, para as quais se dispõe de instrumentos eficazes de prevenção e controle. 

Algumas doenças podem ser citadas neste grupo, tais como: 
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 Varíola - erradicada em 1973;  

 Poliomielite - erradicada em 1989;  

 Sarampo - transmissão continua do interrompida desde o final de 2000;  

 Tétano Neonatal - passou de 16 em 2003 para 5 em 2007;  

 Raiva Humana - redução na incidência e na concentração dos casos de 

transmissão por animais domésticos, nas regiões Norte e Nordeste. Apontam 

para a perspectiva de eliminação (BRASIL, 2010). 

 

Difteria, a Coqueluche e o Tétano Acidental também são doenças transmissíveis com 

tendência declinante; assim como a Doença de Chagas (endêmica ha várias décadas no país), 

a Febre Tifoide, a Oncocercose, a Filariose e a Peste, cuja ocorrência e limitada a áreas 

restritas (BRASIL, 2010). 

O organograma a seguir apresenta de forma ilustrativa as doenças transmissíveis com 

tendência declinante no Brasil. 

 

Figura 3: Organograma das doenças transmissíveis com tendência declinante no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: pesquisador a partir de Brasil 2010. 

 

Ressalta-se que, segundo Brasil (2010), no período de 2000 ao ano de 2005, foram 

registrados 10 casos de sarampo que não foram autóctones e sim adquiridos por pessoas 

infectadas em outros países ou que tiveram contato com viajantes infectados. Esse fato 

reafirma a influencia que a globalização possui na propagação das doenças transmissíveis.  
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3.2.2 Doenças transmissíveis com quadro de persistência 

 

Esse é um grupo de doenças que necessita do fortalecimento de ações de prevenção e 

controle, que possibilitem associar as áreas de vigilância epidemiológica e a rede assistencial. 

A integração dessas ações deve levar em consideração que para esse conjunto de doenças, as 

ações são direcionadas para a imunização das populações (dependendo da enfermidade), do 

diagnóstico precoce e do tratamento adequado dos doentes; visando interrupção da cadeia de 

transmissão (BRASIL, 2010). 

Deve-se enfatizar também que, a manutenção de endemicidade reside na persistência 

dos seus fatores determinantes, que são externos as ações típicas do setor saúde; por isso 

deve-se levar em consideração a necessidade de ações multissetoriais para enfrentamento 

dessas doenças. Podem-se tomar como exemplo desses fatores determinantes, as alterações do 

meio ambiente, tais como: desmatamento, ampliação de fronteiras agrícolas, processos 

migratórios e grandes obras de infraestrutura (rodovias e hidroelétricas), entre outras 

(BRASIL, 2010). 

As doenças encontradas nesse grupo estão expostas no quadro a seguir com suas 

respectivas considerações: 

 

Quadro 1: Doenças transmissíveis com quadro de persistência e suas respectivas 

observações. 

 

Doença Considerações 

 
Hepatites 

virais 

 
Especialmente as B e C em função das altas prevalências, ampla 
distribuição geográfica e potencial para evoluir para formas graves, que 
podem levar ao óbito. 
 

 
Tuberculose 

(todas as 
formas) 

 
Embora persistindo com elevada magnitude, sua taxa de incidência 
apresentou declínio no período de 2000 a 2007, passando de 47,81 para 
38,2 por 100.000 habitantes. 
 

 
 
 

Leptospirose 

 
Apresenta uma distribuição geográfica mais restrita as áreas que oferecem 
condições ambientais adequadas para a sua transmissão, e assume 
relevância para a saúde publica em função do grande numero de casos que 
ocorre nos meses mais chuvosos, bem como por sua alta letalidade.  
 

 
 

Meningites 

 
Destacam-se as infecções causadas pelos meningococos B e C, que 
apresentam níveis importantes de transmissão e taxas medias de letalidade 
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acima de 10%.  
 

 
 

Leishmaniose 
(visceral e 

tegumentar) e 
a 

Esquistossom
ose 

 
 
Além de elevadas prevalências, vem expandindo sua área de ocorrência, em 
geral associada às modificações ambientais provocadas pelo homem, aos 
deslocamentos populacionais originados de áreas endêmicas e a insuficiente 
infraestrutura na rede de água e esgoto ou na disponibilidade de outras 
formas de acesso a esses serviços.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Malária 

 
 Anos 60 até 1976 - menos de 100.000 casos por ano. 
 Década de 1980 - 300 a 400 mil casos, por ano, elevando-se para 

500 mil casos em media, em 1995.  
 Nos dois anos seguintes houve redução importante nos registros da 

doença, elevando-se posteriormente e em 1999, ocorreram 635.646 
casos.  

 De 2000 a 2002 - o maior declínio na ocorrência da Malaria em 
relação aos 40 anos anteriores, com registro de 348.259 casos em 
2002.  

 Em 2005 - 607.730 casos notificados, um aumento de 74% em 
relação ao numero de casos de 2002.  

 2006 a 2008 - declínio no número de casos (de 550.930 para 
313.922) após amplo processo de mobilização de forcas 
multissetoriais pelo Ministério da Saúde, com priorização das ações 
de vigilância, prevenção e controle. 
 

 
Febre Amarela 

(silvestre) 

 
Possui numero anual de notificações muito variável. No período entre 1980 e 
2008, foram confirmados 726 casos. Esta virose se manifesta em ciclos 
epidêmicos de transmissão silvestre. 
 

    Fonte: pesquisador a partir de Brasil 2010. 

 

3.2.3 Doenças transmissíveis emergentes e reemergentes 

 

O reaparecimento de uma doença extinta em um país pode atingir todo um continente 

em poucas semanas. Coincidentemente, as áreas mais atingidas são aquelas que apresentam 

maior estado de pobreza e miséria. Pode-se citar como exemplos a América Latina, África e 

sudeste asiático (PEDROSO E ROCHA, 2009).  

Entende-se por doenças emergentes aquelas que: 

 Surgiram, ou foram identificadas, em período recente; 

 Aquelas que assumiram novas condições de transmissão para constituírem 

problemas de saúde pública (seja devido a modificações das características do 

agente infeccioso, seja passando de doenças raras e restritas).  

Já as doenças reemergentes são aquelas que, após terem sido controladas no passado, 

ressurgem como problema de saúde publica (BRASIL, 2010). 

O quadro a seguir apresenta as doenças emergentes e suas respectivas considerações:  
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Quadro 2: Doenças transmissíveis emergentes e suas respectivas observações. 

 

Doença Considerações 

 
 
 

 
Aids 

 
 1980 a junho de 2007 - foram notificados 474.273 casos de aids no 

Brasil. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, a incidência de aids 
tende a estabilização.  

 No Norte e Nordeste, a tendência e de crescimento. A estabilidade 
observada nos últimos anos na epidemia pelo HIV no país e a 
disponibilidade de novas drogas antivirais tem propiciado o aumento 
da sobrevida dos portadores de HIV. 

 
 
 
 
 
 

Cólera 

 
 1991- introduzida no país. 
 1993 - apresentou pico epidêmico com 60.340 casos.  
 Apesar de ser uma doença associada a condições ambientais e 

sanitárias precárias, os esforços realizados para o seu controle, 
conseguiram reduzir drasticamente sua incidência. 

 Posteriormente, passou a manifestar-se sob a forma de surtos, 
principalmente nas pequenas localidades do Nordeste, com 
deficiência de saneamento básico.  

 Entre 2000 e 2008 - houve uma redução significativa no numero de 
casos e óbitos por Cólera no Brasil. 
 

 
 
 

Dengue 

 
 1982 - reintroduzida no Brasil.  
 Dezembro do ano de 2000 – foi identificada, pela primeira vez, no 

estado do Rio de Janeiro, a introdução de um novo sorotipo, o DENV 
3. 

 Novembro do ano de 2001 - o DENV 3 foi identificado também no 
estado de Roraima. 

 Dezembro do ano de 2002 – cerca de 697.000 casos confirmados, 
observando-se assim, maior incidência da doença. 

 2004 - 23 dos 27 estados do país já apresentavam a circulação 
simultânea dos sorotipos 1, 2 e 3 do vírus da Dengue. 

 A partir de 2006 - alguns estados apresentaram predomínio da 
circulação do DENV2, após alguns anos de predomínio do DENV3. 

 2008 - novas epidemias causadas pelo DENV2 ocorreram em 
diversos estados do país, marcando o pior cenário da doença no 
Brasil em relação aos casos de internação de crianças.  

 
 
 
 
 
 

Hantaviroses 

 
 1993 – detectados em São Paulo os primeiros casos no Brasil. 
 De novembro de 1993 a dezembro de 2008 - confirmados 1.119 

casos, predominando sua ocorrência nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-oeste. 

 A padronização e informatização das ações de vigilância, ocorridas a 
partir de 2001, o desenvolvimento da capacidade laboratorial para 
realizar diagnostico, a divulgação das medidas adequadas de 
tratamento para reduzir a letalidade e o conhecimento da situação de 
circulação dos hantavírus nos roedores silvestres brasileiros, 
possibilitaram o aumento na capacidade de detecção da 
Hantavirose.  

 Surge um quadro mais nítido da realidade epidemiológica no país, 
favorecendo também a adoção de medidas adequadas de 
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prevenção e controle. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Influenza A  
(H1N1) 2009 

 
 

 O vírus da Influenza A (H1N1) foi detectado no México em abril de 
2009 e se disseminou causando uma pandemia. Sabe-se que, até 
dezembro do mesmo ano, os casos de influenza provocados por 
este agente haviam sido confirmados laboratorialmente em 207 
países, incluindo 8.768 óbitos. 

 No Brasil as regiões mais afetadas foram as regiões Sul e Sudeste 
(49/100.000 e 9/100.000 habitantes, respectivamente). Os estados 
mais atingidos foram o Paraná com 109, Santa Catarina com 15 e 
São Paulo com 14 casos por 100.000 habitantes.  

 Mais recentemente, o país vem investindo esforços para intervenção 
frente à pandemia do novo vírus de Influenza A (H1N1) 2009. 

 

    Fonte: pesquisador a partir de Brasil 2010. 

 

 

Acrescenta-se também a este grupo a Febre Chikungunya que se apresenta como 

grande desafio para país. Sabe-se que até o dia 4 de outubro de 2014, o Ministério da Saúde 

registrou 211 casos de Febre Chikungunya no Brasil, sendo 74 confirmados por critério 

laboratorial e 137 por critério clínico-epidemiológico. Do total, são 38 casos importados de 

pessoas que viajaram para países com transmissão da doença, como República Dominicana, 

Haiti, Venezuela, Ilhas do Caribe e Guiana Francesa (PORTAL DA SAÚDE, 2014).  

Os outros 173 foram diagnosticados em pessoas sem registro de viagem internacional 

para países onde ocorre a transmissão. Desses casos, chamados de autóctones, 17 foram 

registrados no município de Oiapoque (AP) e 156 no município de Feira de Santana (BA). 

(PORTAL DA SAÚDE, 2014). 

Desde que foram confirmados os casos da febre Chikungunya no Caribe, no final de 

2013, o Ministério da Saúde elaborou um plano nacional de contingência da doença, que tem 

como metas a intensificação das atividades de vigilância; a preparação de resposta da rede de 

saúde; o treinamento de profissionais; a divulgação de medidas às secretarias e a preparação 

de laboratórios de referência para diagnósticos da doença (PORTAL DA SAÚDE, 2014). 

A ausência de vacina e de medicação específica para esta doença deixa para as equipes 

de controle de vetores, a tarefa de prevenir a transmissão. O Ministério da Saúde aponta 

também para a identificação precoce de casos em área indene, ampliação da retaguarda 

diagnóstica e o treinamento de equipes de saúde (DONALISIO, 2015).  

Para Donalisio (2015), cabe à comunidade científica, junto aos serviços de saúde, 

acompanhar o quadro epidemiológico, identificar os padrões de transmissão da doença no 
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Brasil, reconhecer o impacto que esta pode causar e, principalmente, contribuir com a 

proposição de medidas de enfrentamento deste grande desafio emergente.   

 

3.3 Eventos esportivos no Brasil e a prevenção de doenças 

 

O Brasil vem sediando importantes eventos esportivos. Em 2014 ocorreu a Copa do 

Mundo FIFA e em 2016 serão os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos na cidade do Rio de 

Janeiro. Esse aglomerado de pessoas de diversos países pode trazer riscos e ameaças à saúde 

pública, caso ocorra um desastre
 
(BRASIL, 2013). 

A globalização e as viagens favorece cada vez mais a realização desses eventos e a 

frequencia deles facilitam a propagação de doenças transmissíveis. Neste caso, a ocorrência 

de epidemias sempre deve ser considerada um desastre, dado que o trânsito internacional de 

pessoas com perfil epidemiológico diversificado representa um dos riscos para os visitantes e 

também para o público local, principalmente os que realizam viagens dentro do próprio país 

durante o período do evento (MEMISH, 2013).  

As cidades da Austrália quando sediaram eventos esportivos, como Jogos Olímpicos 

em Sydney (2000) e a Copa Mundial de Rugby (2003), já possuíam mais experiência no 

preparo dos serviços de saúde. Durante os eventos com aglomeração de pessoas, medidas 

básicas de prevenção como higienização das mãos e a importância da vacinação para doenças 

infecciosas, foram exploradas através de campanhas (FIZZELL, 2008).  

No Brasil, durante a Copa do Mundo (2014) o compartilhamento de informações entre 

estados e municípios ocorreu por meio dos Centros Integrados de Operações Conjuntas da 

Saúde (CIOCS), que muito relevante para o sucesso da organização da rede de assistência à 

saúde (PORTAL BRASIL, 2015). 

Com a proximidade da chegada dos Jogos Olímpicos 2016 que também acontecerão 

no Brasil, o Ministério da Saúde vem trabalhando para aprimorar a infraestrutura e 

organização dos serviços. O objetivo é garantir assistência à saúde de todos os torcedores, 

brasileiros e estrangeiros, em parceria com o estado e município do Rio de Janeiro, que sedia 

a competição (PORTAL BRASIL, 2015). 

Entre as atividades coordenadas pelo ministério encontra-se, na área de vigilância, a 

intensificação das ações de prevenção de doenças transmissíveis como dengue, chikungunya, 

HIV/Aids, DSTs, influenza, sarampo, ebola e outras doenças de interesse para a saúde 

pública. Também haverá o fortalecimento das equipes da Força Nacional do SUS para 

resposta às emergências epidemiológicas, desastres ou eventos intencionais envolvendo 
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produtos Químicos, Biológicos, Radiológicos ou Nucleares (QBRN), em articulação com os 

demais órgãos do Governo Federal, Estadual e Municipal (PORTAL BRASIL, 2015). 

Baseando-se nas informações acima, é possível perceber que se faz necessário traçar 

planos não só de estratégias para atendimentos de urgência e emergência e atendimento 

hospitalar, mas também de prevenção de doenças transmissíveis, considerando que a 

aglomeração de pessoas aumenta a probabilidade de intercorrências na saúde.  

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Considerando que este estudo se situa no campo da saúde, assim como da educação, 

este capítulo se apresenta sob a luz do referencial teórico de Paulo Freire e da Política de 

Educação Permanente em Saúde a fim de fundamentar as informações aqui apresentadas e 

contribuir para o alcance dos objetivos propostos. Desta forma, este capítulo é organizado do 

modo apresentado a seguir:  

 A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

 Metodologia de Paulo Freire 

 A concepção da obra Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire e a prática da 

Educação Permanente 

 

4.4 A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

 

Visando às necessidades do setor saúde, o Ministério da Saúde instituiu em fevereiro 

de 2004 uma portaria de número 198 em que traz a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS)  para a formação e 

o desenvolvimento de trabalhadores para o setor. Essa estratégia veio somar com os ideais da 

Organização Mundial da Saúde que em 1990 reconhece a educação permanente como 

essencial para a qualidade da assistência à saúde (BRASIL, 2004; SILVA, 2008).  

Sendo assim, a Política Nacional propõe que os processos de formação dos 

trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do processo de trabalho e 

considera que as necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam 

pautadas nas necessidades de saúde das pessoas e populações, fazendo com que haja 

significação para os envolvidos no processo de formação. Desta forma, o processo de 

educação permanente em saúde visa à transformação das práticas profissionais e da própria 

organização do trabalho (BRASIL, 2009 apud GONÇALVES, 2013). 
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A Educação Permanente é definida como “aprendizagem no trabalho, onde o aprender 

e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho” (BRASIL, 2009, p. 

20). Ainda segundo Brasil (2009) ela pode ser entendida como aprendizagem-trabalho. Sendo 

assim: 

 

 

Ela é feita a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os 

conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Propõe que os processos de 

educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do 

processo de trabalho, e considera que as necessidades de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde das 

pessoas e populações. Os processos de educação permanente em saúde têm como 

objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do 

trabalho (BRASIL, 2009, p. 20). 

 

Desde que a Política Nacional de Educação Permanente foi instituída, o processo de 

educação permanente vem sendo discutido como a melhor forma para se atingir o objetivo de 

mudança dos profissionais, transformando-os em profissionais críticos, reflexivos e 

atualizados (PASCHOAL, 2006).  

Para Ricaldoni (2006) a Educação Permanente em Saúde (EPS) se apresenta como um 

meio de proporcionar ao indivíduo momentos de capacitação e possibilidades de construir-se 

dentro de seu próprio trabalho, apresentando-se como um ser que constrói e desconstrói, em 

um movimento dinâmico e complexo mediado por valores políticos, culturais e éticos. 

De acordo com Carotta et al (2009), a Educação Permanente em Saúde é uma 

ferramenta que possibilita a reflexão crítica sobre as práticas de atenção, gestão e formação. 

Ela possibilita mudanças nas relações, nos processos, na saúde e nos indivíduos, por ser um 

processo educativo que envolve o trabalho. 

Davini (2009) diz que a educação permanente no trabalho se transforma em um 

instrumento dinamizador da mudança institucional, facilitando o entendimento, a apreciação e 

a aceitação dos novos modelos de atenção apresentados, priorizando a busca de opções que 

serão integradas e contextualizadas diante o cuidado da população assistida. O autor enfatiza 

ainda que a  Educação Permanente em Saúde é a prática educativa considerada como a mais 

apropriada para produzir as mudanças na prática, no processo de trabalho, fortalecendo a 

reflexão na ação e o trabalho em equipe.  

Peixoto et al (2013) afirmam que a Educação Permanente é uma proposta que visa a 

problematização das questões vivenciadas no trabalho, de forma multiprofissional, buscando 
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uma prática institucionalizada, com objetivo de transformar as práticas e técnicas sociais, 

fortalecendo assim a equipe de trabalho. 

Considerando as afirmações apresentadas é possível perceber que o profissional é um 

elemento essencial para o funcionamento e desenvolvimento de uma instituição, pois a 

participação efetiva destes nas atividades institucionais irá contribuir para a indicação dos 

problemas existentes e para o surgimento de possíveis soluções.  

É possível inferir ainda que, a Educação Permanente pode proporcionar não só a 

melhora da qualidade do trabalho, mas também do relacionamento interpessoal dos 

profissionais (no contexto de trabalho), uma vez que a equipa passa a interagir utilizando da 

troca de saberes, respeitando as sugestões apresentadas e analisando em conjunto as possíveis 

soluções para os problemas relatados.  

 

4.5 Metodologia de Paulo Freire 

 

Nascido em Recife, Paulo Freire se formou em Direito, mas nunca exerceu tal 

profissão e logo se voltou para educação e alfabetização. Sendo assim, tornou-se pedagogo 

renomado e desenvolveu um estilo de educação próprio.  Surge então a pedagogia de Paulo 

Freire como um desafio para a educação pós-moderna (BRITO et al, 2012). 

Sua metodologia durante todo seu trajeto foi sedimentada sob o método dialógico o 

qual não é apenas uma práxis que tem como objetivo libertar a opressão atuante na nossa 

sociedade. Para Paulo Freire, não existe ação humana sem comunicação dialógica sendo esta 

comunicação horizontal, onde os sujeitos sociais compartilham experiências na transformação 

e autotransformação. Sendo assim, a metodologia de Paulo Freire prioriza a ação humana com 

base na comunicação dialógica em busca não só da mudança do fazer e do pensar, mas 

também da mudança de si próprio (BRITO et al, 2012).  

           A partir de 1950, Freire vem trazendo a concepção de que a educação para adultos 

deve ser vista não como mera reposição de conteúdo. Assim sendo, Freire sugere uma 

pedagogia singular, associando teoria, vivência, trabalho, pedagogia e política (BRITO et al, 

2012). 

 Para Freire, a mudança da realidade vem a partir de uma educação verdadeira. Essa 

interação de mudança x educação deve ser fundamentalmente baseada na relação do ensino e 

aprendizagem, levando em consideração cinco fatores a serem analisados e processados para 

atingir o sucesso. São eles: o homem, metodologia, educação, processo de aprendizagem e 

educando. É por volta de todo esse processo que Freire vê a educação cheio de esperança e 
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logo não hesitou em chamá-la de Pedagogia da Esperança, já que ela pode transformar a 

realidade dependendo da maneira de como é aplicada e de como ela é recebida (BRITO et al, 

2012). 

Sob a ótica de Paulo Freire, a Educação Permanente em Saúde apresenta-se como um 

desdobramento da educação popular ou da educação de jovens e adultos, trazendo princípios e 

ou diretrizes que vão desde a educação e conscientização; educação como prática de 

liberdade; educação e mudança, perpassando pela Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da 

esperança, Pedagogia da Cidade, Pedagogia da Autonomia e da Indignação, trazendo a noção 

de aprendizagem significativa (CECCIM, 2005).  

Além disso, na Carta Sobre Educação Permanente e a Cidade Educativa de 1992 

escrita por Paulo Freire, o teórico enfatiza a importância da educação e da formação. Freire 

afirma que “a educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição 

política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na razão, de um 

lado, da finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele tem de sua finitude” 

(FREIRE, 1992, p. 3). 

Evidencia-se que a pedagogia de Freire é possível de ser utilizada para aplicação no 

cotidiano da educação permanente. Sua pedagogia crítica apresenta os profissionais como 

sujeitos ativos, participantes do processo e considera suas experiências anteriores e a realidade 

em que estão inseridos no processo ensino-aprendizagem (GONÇALVES, 2013). 

Diante do exposto, credita-se que a comunicação dialógica apresentada por Freire é 

uma importante ferramenta para o desenvolvimento das atividades de educação permanente 

em saúde, não só por configurar um método científico para atualização dos profissionais, mas 

também por estimular a autotransformação e, consequentemente, a mudança institucional. 

 

4.6 A concepção da obra Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire e a prática da Educação 

Permanente 

 

O livro Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa (1996) de 

Paulo Freire apresenta como temática central a formação de professores, inserida numa 

reflexão sobre a prática educativa-progressista em favor da autonomia dos alunos, 

considerando que formar é muito mais do que simplesmente educar. Na verdade, o enfoque 

desta obra não foge muito do que poderia ser chamado de "ética do ensino", procurando 

alertar sobre a diferença entre treinar, ensinar e educar, temas frequentes na obra deste autor 

(FREIRE, 1996).  
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Segundo Freire (1996) a postura crítica é o que caracteriza a "curiosidade 

epistemológica" e permite que, uma vez identificados os erros, sejam feitas mudanças. Essas 

mudanças são aquelas que levariam à melhoria das condições de vida de cada um e a postura 

crítica deve acontecer frente a qualquer atitude, seja ela um conteúdo escolar ou não 

(FREIRE, 1996). 

Diante dessa proposta apresentada por Paulo Freire e a fim de relacionar sua teoria 

com a educação permanente, pode-se inferir que a prática da educação permanente se 

incorpora na concepção trazida pelo autor, uma vez que esta prática objetiva contribuir para o 

desenvolvimento de ações educativas que transformem a resolução de problemas concretos 

(mudança) em um processo de discussão em equipe ou de auto-avaliação (postura crítica) 

(FREIRE, 1996; VASCONCELOS, 2009).    

Para Freire (1996), a autonomia, a dignidade e a identidade do educando têm de ser 

respeitadas, caso contrário, o ensino se tornará "inautêntico, palavreado vazio e inoperante" 

(p. 69). Ele enfatiza a necessidade de respeito ao conhecimento que o aluno traz para a escola, 

visto ser ele um sujeito social e histórico, e da compreensão de que "formar é muito mais do 

que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas" (p. 15). Isso dialoga 

perfeitamente com a educação permanente, pois ela trabalha a educação com a lógica de que a 

qualificação dos trabalhadores deve ser pensada a partir de problemas específicos 

identificados nos processos de trabalho, de forma que as questões trabalhadas façam sentido 

para os sujeitos envolvidos, ou seja, ela leva em consideração as especificidades de cada 

cenário, de cada território e também do conhecimento e das experiências que as pessoas já 

possuem (FREIRE, 1996; BRASIL, 2009 apud GONÇALVES, 2013). 

Assim, o processo de Educação Permanente em Saúde apresenta-se como um 

instrumento a possibilitar a melhora das práticas de serviços dos profissionais da área da 

saúde, tornando-os mais envolvidos, interessados e participativos, tendo como ponto chave a 

valorização do conhecimento dos mesmos (CAROTTA, 2009).  

"Não há docência sem discência" (p. 23), Paulo Freire inicia assim a sua obra, pois 

para ele "quem forma se forma e re-forma ao formar, e quem é formado forma-se e forma ao 

ser formado" (p.25). Dessa maneira, Freire deixa claro que o ensino não depende 

exclusivamente do professor, assim como aprendizagem não é algo apenas de aluno. "Não há 

docência sem discência, as duas se explicam, e seus sujeitos, apesar das diferenças que os 

conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar, 

e quem aprende ensina ao aprender" (p. 25). Justifica assim o pensamento de que o educador 

não é superior, melhor ou mais inteligente, porque domina conhecimentos que o educando 
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ainda não domina, mas é, como o educando, participante do mesmo processo da construção da 

aprendizagem (FREIRE, 1996).  

Levando esse conceito para o ambiente de trabalho, verifica-se que o trabalho deve ser 

visto como um processo de trocas, criatividade, co-participação e co-responsabilização, de 

enriquecimento e comprometimento mútuos. É preciso garantir requisitos básicos para a 

valorização do trabalhador da saúde e do seu trabalho, como por exemplo, espaços de 

discussão e negociação das relações de trabalho em saúde; capacitação e educação 

permanente (NASCIMENTO, 2013).  

Nessa obra, Paulo Freire orienta e incentiva os educadores a refletirem sobre seus 

fazeres pedagógicos, modificando aquilo que acharem preciso, mas especialmente 

aperfeiçoando o trabalho, fazendo a opção pelo melhor a cada dia, não de forma ingênua, mas 

com a certeza de que, se há tentativas, há esperanças e possibilidades de mudanças daquilo 

que em se tem a visão de que necessita ser mudado. O homem e a mulher são os únicos seres 

capazes de aprender com alegria e esperança, na convicção de que a mudança é possível 

(FREIRE, 1996). 

Contudo, utilizando a pedagogia de Paulo Freire (1996) (p.25) “educar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção”. 

Percebe-se então, que a aplicação prática da educação permanente deva ser realizada e 

construída num processo constante, relacionando teoria com a prática e com a realidade 

vivenciada no trabalho e valorizando os saberes detidos pelos diversos atores envolvidos.   
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de Estudo 

            

Esta pesquisa tem como base uma abordagem qualitativa do tipo pesquisa de campo, 

estudo descritivo e exploratório e foi utilizado como técnica de coleta de dados a entrevista 

semiestruturada gravada. 

No que se refere à abordagem qualitativa esta trabalha com valores, crenças, hábitos, 

atitudes, representações, opiniões e adequa-se a aprofundar a complexidade de fatos e 

processos particulares e específicos a indivíduos e grupos. Acerca da abordagem qualitativa, 

Minayo (2003, p. 21) afirma que: 

 

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

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 
 

 

A pesquisa de campo procura o aprofundamento de uma realidade específica. É 

basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 

entrevistas com informantes para captar as explicações e interpretações do ocorrem naquela 

realidade (GIL, 2008).  

Quanto a pesquisa descritiva, Cervo (2006) diz que ele observa, analisa e correlaciona 

fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Procura descobrir, com a maior precisão possível, a 

frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 

suas características. Busca conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida 

social, política e demais aspectos do comportamento humano, tanto do indivíduo tomado 

isoladamente como de grupos e comunidades mais complexas. A pesquisa descritiva 

desenvolve-se, principalmente, nas ciências humanas e sociais, abordando aqueles dados e 

problemas que merecem ser estudados, mas cujo registro não consta de documentos. 

Já a pesquisa exploratória tem como propósito proporcionar maior familiaridade com 

o problema em estudo, podendo envolver levantamento bibliográfico e entrevistas com 

pessoas envolvidas no tema pesquisado (GIL, 2008). 

 As entrevistas semiestruturadas podem ser estabelecidas pela a associação de 

perguntas abertas e fechadas, onde o sujeito entrevistado tem a possibilidade de discorrer 
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sobre o tema proposto. As questões devem ser previamente estabelecidas pelo pesquisador 

que deverá direcionar a conversa para um contexto informal, porém sem desviar do tema, a 

fim de que os objetivos sejam alcançados (QUARESMA, 2005). 

Sendo assim, é possível considerar que a aplicação desta metodologia irá contribuir 

para uma busca mais precisa e detalhada, utilizando o caminho do pensamento e da prática 

exercida na realidade vivenciada pelos sujeitos. Irá contribuir ainda para a produção de um 

conhecimento prático e aplicável, que será de grande importância para o alcance dos objetivos 

propostos.  

 

5.2 Local e Participantes da Pesquisa 

 

Esta pesquisa tem como cenário o Instituto Federal Fluminense Campus Campos 

Centro, localizado no município de Campos dos Goytacazes. Este é um município com a mais 

vasta área do Estado do Rio de Janeiro, fica localizado na região Norte Fluminense e possui 

uma população estimada de 463.731 (IBGE, 2010). 

O IF Fluminense é uma instituição de ensino de autarquia federal, que atualmente 

possui 13 campi e atua nos três níveis da formação profissional. Trabalhando na educação 

inicial e continuada de trabalhadores, oferece cursos técnicos e cursos superiores de 

tecnologia, ensino médio, educação de jovens e adultos, Licenciaturas, Cursos de Pós-

graduação e Mestrado (IF FLUMINENSE, 2014). 

A História do IF Fluminense começou em 1909 quando Nilo Peçanha, o então 

presidente da república, criou as Escolas de Aprendizes e Artífices com o propósito de educar 

e proporcionar oportunidades de trabalho para os jovens das classes menos favorecidas. Doze 

anos depois as Escolas de Aprendizes e Artífices de nível primário foram transformadas em 

Escolas Industriais e Técnicas, equiparando-se às de ensino médio e secundário. Em meados 

da década de 60, novos cursos foram criados na Escola Técnica Federal de Campos: 

edificações, eletrotécnica e mecânica de máquinas. Em março de 1968, foram inauguradas as 

novas instalações da então Escola Técnica Federal de Campos. No começo da década de 90, 

as Escolas Técnicas Federais foram transformadas em Centros Federais de Educação 

Tecnológica, porém, só em 1999, depois de um longo período de avaliação institucional, seis 

unidades da Rede Federal foram autorizadas a oferecer cursos em nível de terceiro grau. O 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos é uma delas, o então CEFET. No ano de 

2008 o CEFET Campos foi então transformado em Instituto Federal Fluminense, que conferiu 
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à instituição assim como às demais da Rede Federal o desenho atual de Reitoria e Campus (IF 

FLUMINENSE, 2014).  

Utilizou-se como critério de inclusão: professores de educação física que quiseram e 

que tiveram liberação profissional para participar de todas as etapas da pesquisa. E como 

critério de exclusão: os professores que estavam em afastamento e aqueles que não 

mantiveram o seu vínculo com a instituição até o final da pesquisa.  

 

5.3 Coleta de Dados  

 

Após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, realizou-se a coleta de dados do 

presente estudo no período de janeiro a fevereiro de 2015. O instrumento utilizado para esta 

coleta foi a entrevista semiestruturada gravada, utilizando-se de um gravador de voz digital e 

de um questionário guia que continha perguntas pertinentes à temática em questão (Apêndice 

I e II). 

Sendo assim, as entrevistas gravadas foram orientadas pelas questões abaixo, sendo 

transcritas e submetidas à “análise de conteúdo” segundo Bardin (2011).  

 

- Quando você escuta a palavra desastre o que logo lhe vem à mente? 

- O que você entende por desastres naturais? 

- Você já ouviu falar sobre Desatares Naturais Biológicos?  

- Onde? Qual foi o veículo de comunicação? 

- Você saberia definir a palavra epidemia? Qual a sua definição para esta palavra? 

- Você conhece alguma forma de prevenção de doença infecciosa causada por vírus ou 

bactéria? Qual?  

- Você gostaria de obter mais informações sobre estes assuntos? 

 

A abordagem dos sujeitos foi realizada pessoalmente nos intervalos das aulas práticas 

de educação física. Nesta primeira abordagem, foram apresentados aos sujeitos o tema da 

pesquisa e os seus objetivos. Neste momento, os sujeitos foram informados de que não havia 

a obrigatoriedade de participação na pesquisa e que seria garantido a eles o direito de 

cancelamento de sua participação em qualquer fase da mesma, caso fosse a sua vontade. 

Desta forma o convite foi feito e, com a aceitação do sujeito, foi agendado um horário de 

acordo com sua disponibilidade.  
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Assim, as entrevistas aconteceram no IFF Campus Campos-Centro em horários 

acertados com os sujeitos, em uma sala reservada, onde a entrevista foi realizada com a 

presença apenas do entrevistador e do entrevistado. Cada entrevista teve uma duração de 

tempo de gravação de 15 a 35 minutos. 

Com o objetivo de implementar medidas protetoras dos entrevistados e promover a 

redução de riscos, foi feito o esclarecimento exato da pesquisa antes de a entrevista ser 

iniciada. Neste momento todas as eventuais dúvidas, questionamentos e outros assuntos 

relacionados à pesquisa foram sanados.  

Logo após que o entrevistador se certificava de que o sujeito encontrava-se totalmente 

esclarecido sobre a pesquisa, era fornecido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) para que este autorizasse a sua participação (Apêndice III). Após a assinatura do 

TCLE e assim que o pesquisador percebia que o sujeito encontrava-se confortável o 

suficiente, era iniciada a entrevista gravada.  

A entrevista semiestruturada foi realizada com o objetivo de identificar junto aos 

sujeitos, qual a percepção que eles possuem sobre desastres naturais biológicos e prevenção 

de doenças infecciosas. 

Sendo assim, com o intuito de facilitar o alcance dos objetivos, a partir de cada 

pergunta o entrevistador ia direcionando a conversa para o tema e produzindo estímulos 

verbais no entrevistado (quando necessário) enquanto este discorria sobre o assunto em 

questão. Nesta fase o pesquisador registrou os dados coletados para, posteriormente, 

transcrevê-los. 

 

5.4 Análise e interpretação dos dados 

 

Para sistematizar os dados coletados e visando atingir os objetivos propostos, foi 

realizada a análise de conteúdo com referência na obra de Laurence Bardin, considerando ser 

uma literatura muito utilizada atualmente neste tipo de análise. 

Segundo Bardin (2011, p. 48), a análise do conteúdo é “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

dessas mensagens”.    

As diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três polos 

cronológicos: 
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1. Pré-análise - é a fase de organização propriamente dita que geralmente possui três 

missões: 

- A escolha dos documentos a serem submetidos à análise, 

- A formulação das hipóteses e dos objetivos,  

- A elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final; 

2. Exploração do material – fase da análise propriamente dita com a aplicação 

sistemática das decisões tomadas. Esta fase consiste essencialmente em operações de 

codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente formuladas; 

3. Tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação – os resultados brutos são 

tratados de maneira a serem significativos e válidos. Desta forma, o analista pode propor 

inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos (BARDIN, 2011).  

Sendo assim, pode-se dizer que a análise do conteúdo é uma técnica que exige uma 

leitura intensa, para que haja uma melhor compreensão de determinado conteúdo, de forma a 

facilitar sua aplicação.  

Para analisar os dados coletados realizou-se a transcrição das falas dos sujeitos durante 

a entrevista gravada. Segundo Bardin (2011), a transcrição deve ser realizada na íntegra 

incluindo hesitações, risos, silêncios, bem como estímulos do pesquisador.  

Sendo assim, no momento da transcrição, foram preservados e registrados no 

vocabulário dos sujeitos a frequência dos termos ou de temas, a ordem de sucessão dos 

elementos significantes, a extensão das frases ou palavras, a entoação e as pausas. Esses 

registros são importantes para medir as emoções não expressas conscientemente pelos sujeitos 

na mensagem emitida de uma forma em geral, mas sim expressas por meio da palavra verbal 

(BARDIN, 2011). 

Para garantir o sigilo da identidade dos sujeitos, no momento da transcrição das falas 

seus nomes verdadeiros foram substituídos por números arábicos, de acordo com a ordem de 

realização das entrevistas, precedidos da letra S de Sujeito. Desta forma, os nomes fictícios 

dos sujeitos ficaram assim relacionados: S.1/ S.2/ S.3/ S.4/ S.5/ S.6/ S.7/ S.8/ S.9/ S.10/ S.11. 

Na primeira fase, pré-análise, as ideias iniciais foram sistematizadas e foram 

estabelecidos os indicadores para a interpretação das informações coletadas. Essa fase 

compreendeu a leitura geral do material eleito para a análise, e como se tratava de análise de 

entrevistas, estas já se encontravam transcritas. As informações coletadas, incluindo as 

observações descritas, foram tratadas visando à preparação formalizada dos textos.   

Concluída a primeira fase, acima descrita, realizou-se a exploração do material 

(segunda fase). Nesta fase, os textos das entrevistas foram recortados em unidades de 
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registros, separando-os em parágrafos. Desses parágrafos, as palavras-chaves foram 

identificadas para realizar, posteriormente, a categorização.  

Na terceira fase realizou-se o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, que 

consistiu em captar os conteúdos manifestos e latentes contidos nas entrevistas. Foram 

considerados os aspectos denominados como semelhantes e os denominados como diferentes, 

tendo como respaldo o referencial teórico Paulo Freire e a Política de Educação Permanente 

em Saúde. 

Após as etapas da análise de conteúdo alguns dados foram tratados, ainda, por meio de 

uma ferramenta on-line denominada Wordle.  

O Wordle é uma ferramenta que gera nuvens de palavras a partir de um texto inserido. 

Desta forma, o programa ao receber os dados fornecidos pelo usuário, cria representações 

gráficas com o tamanho das fontes proporcionais à frequência do aparecimento da palavra no 

texto.  

 

5.5 Considerações Éticas 

           

Como envolve seres humanos, esta pesquisa segue as recomendações da Resolução 

466/2012, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos e visa assegurar os direitos dos sujeitos participantes (BRASIL, 2012). 

O projeto de pesquisa foi cadastrado na plataforma Brasil e encaminhado para a 

apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antonio Pedro - 

HUAP/UFF, tendo sido liberado o parecer final no dia 18/12/2014 sob o número 925.221 

(vide anexo II).  

Além disso, foi emitido um pedido de solicitação de pesquisa à direção geral do 

Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro que foi assinado e deferido pelo diretor 

no dia 06/06/2014 (vide anexo III).  

Aos sujeitos da pesquisa foi emitido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

conforme o modelo disponível no apêndice III. Todos os sujeitos aceitaram participar 

voluntariamente da pesquisa assinando este termo. 

Com a finalidade de informar à comunidade científica sobre a presente pesquisa, foi 

enviada à revista Online Brazilian Journal of Nursing (OBJN) uma nota prévia que foi 

aprovada no dia 23/09/2014 e publicada na edição de dezembro do mesmo ano. Esta 

publicação encontra-se disponível na íntegra no link 

http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/viewFile/5043/pdf_247 

http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/viewFile/5043/pdf_247
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6 RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Os sujeitos da pesquisa foram 11 servidores professores de Educação Física, do 

quadro ativo e permanente do Instituto Federal Fluminense do campus Campos Centro, que 

atuam com os alunos participantes de práticas desportivas e que realizam viagens para este 

fim. Os relatos desses entrevistados, uma vez analisados, levaram à configuração das 

seguintes categorias temáticas: 

1. Desastres, Desastres Naturais e Desastres Naturais Biológicos: percepções 

diferentes de risco; 

2. Epidemia, Endemia e Pandemia: a fragilidade do conhecimento dos conceitos; 

3. Educação Permanente em Saúde: uma estratégia para reflexão de práticas.  

 

6.1 1ª CATEGORIA – Desastres, Desastres Naturais e Desastres Naturais Biológicos: 

percepções diferentes de risco. 

 

Ao indagar os sujeitos sobre o que logo lhe vinham à mente ao escutar a palavra 

desastre, estes se referiram à pessoa ferida, perda ou catástrofe natural. Isto pode ser 

observado nas seguintes falas: 

 

 

“Algum... alguma pessoa ferida.” (S.2). 

 

“Perda.” (S.6). 

 

“Eu penso em catástrofe natural.” (S.7). 

 

Porém, verificou-se que o termo “Acidente” prevaleceu em suas falas e ao especificar 

o tipo de acidente mencionado surgiram variações nas respostas, porém os acidentes 

automobilísticos predominaram sendo citados pela maioria deles. Os recortes das falas abaixo 

exemplificam essas informações. Em seguida, Figura 4 apresenta todas as palavras utilizadas 

pelos sujeitos com o tamanho das fontes proporcionais à frequência de uso da palavra.  

 

 

“Um acidente. Um acidente de carro, um acidente... qualquer tipo de 

acidente inesperado, sem pensar na dimensão, se é um acidente pequeno ou 

uma coisa muito grande. Por exemplo: um avião caindo, um acidente da 

queda do avião; ou uma colisão de vários carros e teve um desastre de 

trânsito, entendeu?” (S.1) 



42 

 

 

“Acidente de automóvel, acidente aéreo ou então alguma catástrofe 

climática, alguma coisa assim”. (S.3)  

 

 

 

 

Figura 4 – Nuvem de palavras utilizadas para descrever o impacto do termo desastre 

 
                         Fonte: pesquisador a partir da ferramenta Wordle. 

 

 

Desastre é definido como o resultado de eventos adversos, naturais ou tecnológicos 

(provocados pelo homem), sobre um determinado ecossistema, gerando danos materiais e/ou 

ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais; ocasionando possivelmente em um 

considerável número de vítimas (BRASIL, 2007). 

Considerando que os Desastres são eventos que podem ocasionar em grande número 

de vítimas, uma das razões para esse resultado ter aparecido, pode estar relacionada ao fato de 

os acidentes automobilísticos normalmente também serem associados a Acidentes com 

Múltiplas Vítimas. A seguinte fala ilustra essa percepção:  

 

 

 [...] apenas imagino assim, uma coisa que foi inesperada e causou... pode ter 

causado algum acidente, mortes né, feridos [...] (S.1) 

 

 

Malagutti (2011) diz que Acidentes com Múltiplas Vítimas (AVM) são aqueles 

eventos súbitos com mais de 5 vítimas graves. Sendo assim, um AMV ocorre quando menos 

se espera e na hora mais inoportuna.  
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Diariamente ocorre no Brasil acidentes de trânsito com ônibus, trens, vans e 

automóveis, que causam um número de vítimas superior a cinco. Citando como exemplo um 

acidente envolvendo um ônibus com 50 passageiros este evento pode sim ser tratado como 

desastre, pois o número de vítimas pode superar a capacidade do número de profissionais, 

equipamentos e hospitais disponíveis na região (MALAGUTTI, 2011). 

Os desastres relacionados a transporte de passageiros e cargas não perigosas são 

classificados como Desastres Tecnológicos e neles estão incluídos o transporte rodoviário, o 

transporte ferroviário, o transporte aéreo, o transporte marítimo e o transporte aquaviário 

(BRASIL, 2012).  

Sobre a percepção de desastres naturais, os desastres incluídos nos grupos Geológico e 

Meteorológico predominaram nas alegações, enquanto que os desastres incluídos no grupo 

Biológico não foram citados nos depoimentos. Os recortes das falas ilustram essa percepção: 

 

 

“Desastres que, sobre os quais nós não temos muito controle né, e 

normalmente são... são desastres da natureza [...] Enchentes, tempestades, 

tsunamis, vulcões em erupção, terremoto, coisas assim.” (S.3)  

 

“[...] Os desastres naturais são essas catástrofes é... Se são provocados pelo 

homem ou não, a gente vê muita especulação né, muita coisa que a gente 

sabe que realmente o homem está provocando; mas outras coisas são 

oriundas da própria dinâmica da natureza. Mas enfim, são essas coisas 

relacionadas à seca, muita chuva, água, terremotos, essas coisas assim.” 

(S.7) 

 

Além disso, alguns sujeitos não especificaram o tipo de desastre natural, apenas 

relacionaram este evento às ações provocadas pela natureza. Isto pode ser observado pelas 

falas a seguir: 

 

“... Aquilo que a natureza devolve ao Homem de forma imediata. A agressão 

que o Homem fez à natureza, ela está devolvendo de forma imediata, não 

prevista pelo Homem talvez...” (S.10).  

 

“Aqueles causados pela força da natureza né.” (S.11). 

 

 

O Quadro 3 apresenta as palavras mais utilizadas pelos sujeitos para descrever os 

Desastres Naturais e posterior a ela a Figura 5 apresenta todas as palavras utilizadas por eles.  
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Quadro 3 - Frequência das palavras mais utilizadas para descrever os desastres naturais 

Palavras Frequência 

HOMEM 07 

NATUREZA 06 

TERREMOTO 04 

CHUVAS 03 

CATÁSTROFES 03 

TSUNAMI 02 

ENCHENTES 02 

TEMPESTADES 

VULCÕES 

MAREMOTO 

TUFÃO 

02 

02 

02 

02 

                                           Fonte: pesquisador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Nuvem de palavras utilizadas para descrever Desastres Naturais 

 
                                      Fonte: pesquisador a partir da ferramenta Wordle.             
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Quanto ao termo Desastres Naturais Biológicos, grande parte dos entrevistados 

disseram já ter ouvido falar sobre o assunto, a exemplo: “Nunca ouvi falar” (S.1).   

Apesar de não estar previsto no questionário guia do entrevistador solicitar aos sujeitos 

que definissem o termo Desastre Natural Biológico, alguns dos entrevistados que disseram já 

ter ouvido falar sobre o assunto, automaticamente começaram a descrever o termo. Percebeu-

se, porém que, apenas a metade deles apresentou argumentos consistentes e obteve sucesso 

em sua tentativa. Os recortes das falas ilustram essa informação:  

 

 

“Não sei se isso é desastre, mas o que a gente ouve falar é daquelas ações em 

guerras que usam muitos compostos químicos né, pra poder atacar um país 

[...] Alguma coisa assim direcionado para causar maior dano possível a um 

país. Mas é a primeira vez que eu ouço esse termo aí que você perguntou.” 

(S.1) 

 

“Olha, de uma certa forma eu ligo isso a, por exemplo, a... Não sei se tem 

alguma relação, mas a esse vírus ebola [...].” (S.7) 

 

A partir dos dados da pesquisa, observou-se que a maior parte dos sujeitos fez alusão 

aos desastres naturais sem mencionar as epidemias como uma das possíveis causas desse 

evento. 

Existe uma tendência na sociedade brasileira a achar que são desastres naturais 

somente os eventos decorrentes de chuvas, de seca ou de eventos climáticos em geral. Essa 

percepção equivocada tem levado muitas cidades a não se organizarem para responder 

sistemicamente às outras inúmeras ameaças e vulnerabilidades existentes (CEPED UFSC, 

2011).  

Segundo CEPED UFSC (2012) a percepção sobre a realidade está relacionada com o 

modo como se aprende e como se é educado. Existe também a influência de experiências 

anteriores e da forma como se aprende a ver o mundo. Por isso, a percepção orienta a tomada 

de decisão referente ao que se percebe. Sendo assim, a forma como se percebe os fatores de 

riscos e o quanto se está vulnerável aos mesmos, influencia no comportamento de 

autocuidado e proteção, e na constituição de uma cultura de redução de riscos a percepção 

sobre a realidade está relacionada com o modo como aprendemos e fomos educados. 

É muito comum ser exposto na mídia somente informações relacionadas aos riscos de 

desastres provocados por deslizamentos, tempestades, inundações e enxurradas. Assim, a 

mídia acaba privilegiando informações e de certa forma encorajando algumas reações e ações 

frente aos riscos, fazendo com que as pessoas selecionem quais os riscos elas devem designar 
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maior importância. Além disso, existe a ideia de que só traz risco aquilo que é visível, desta 

forma, o que é invisível passa a não receber a mesma importância; sendo assim, torna-se mais 

fácil negar aquele risco que apresenta maior dificuldade de controle.  

Os agentes biológicos sob a forma de doença contagiosa também representam 

uma ameaça e devem ser utilizadas estratégias apropriadas de controle de infecção, para 

prevenir o contágio e a transmissão da doença(11).  

 

6.2  2ª CATEGORIA – Epidemia, Endemia e Pandemia: a fragilidade do conhecimento dos 

conceitos. 

  

Através das entrevistas observou-se uma fragilidade no conceito de Epidemia, uma 

vez que as referências expressas pelos entrevistados não apresentaram uma definição de 

epidemia próxima da definição encontrada na literatura. A seguir encontram-se alguns 

conceitos trazidos pelos sujeitos: 

 

 

“Epidemia seria uma... uma evolução de uma doença em grupos sociais. É... 

Em grupos de pessoas que frequentam o mesmo local ou locais diferentes, 

mas com o mesmo problema.” (S.4) 

 

“[...] O que eu posso definir como epidemia, é quando atinge uma... uma 

grande quantidade de pessoas né. Basicamente isso.” (S.5)  

 

“[...] Uma coisa ruim ao ser humano, fora do controle [...] As pessoas 

geralmente ligam né, a problemas de vírus, gripe, essas coisas. Mas epidemia 

pode ser tudo, epidemia de... No meu entendimento né. De violência, de 

obesidade. É... Eu vejo hoje uma epidemia de corrupção no Brasil. Pra mim 

epidemia é isso. Tudo que trás de malefícios e de coisas ruins à sociedade e 

ao ser humano. Essa é minha visão.” (S.7) 

 

Além disso, emergiram dúvidas em alguns sujeitos, quanto à diferença de conceito 

entre Epidemia, Endemia e Pandemia. A exemplos: 

 

“Você me perguntou da epidemia. Aí tem epidemia, tem endemia, tem 

pandemia e você começa a não entender um pouquinho né. Você vai pela 

palavra né, mas não é aquela coisa que está ali fixada e que você tem 

convicção.” (S.9).   
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“Epidemia é diferente de endemia né?... Aí eu parei agora para pensar: 

endemia... endemia? Epidemia provavelmente está fora de controle e 

endemia está dentro de controle. Imagino eu.” (S.10).  

 

A seguir, a Figura 6 apresenta todas as palavras utilizadas pelos sujeitos ao definirem a 

palavra epidemia.  

 

 Figura 6 – Nuvem de palavras utilizadas para descrever epidemia 

 
                 Fonte: pesquisador a partir da ferramenta Wordle.             

 

Quanto ao conhecimento dos sujeitos sobre as formas de prevenção de doenças 

infecciosas, grande parte deles respondeu que conheciam alguma forma de prevenção.  

Sobre as formas de prevenção apontadas, foram citados: o uso de preservativo, hábitos 

higiênicos, lavagem das mãos, vacinação, máscara, vida saudável, lavagem dos alimentos e 

evitar ambiente fechado. 

As falas a seguir ilustram algumas dessas informações. Logo após, Figura 7 apresenta 

todas as palavras utilizadas pelos sujeitos. 

 

 

“Conheço sim. É o exemplo clássico do vírus da Aids [...] Usar camisinha 

como forma de não só de evitar uma gravidez indevida, mas proteger de ter o 

contágio desse vírus né.” (S.1) 

 

 “Só as campanhas de vacinação né, que a gente ouve muito [...] A gente 

sempre ouve falar muito da questão da prevenção de doenças que podem ser 

acometidas pelas crianças no futuro né. Algumas que já, praticamente, foram 

erradicadas né, mas mesmo assim você tem que ter alguns... algumas... 

considerações, algumas preocupações. São essas que eu tenho acesso.” (S.4) 
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“As questões mesmo ligadas à higiene né, A lidar com os alimentos ou lidar 

com o próprio corpo, com o asseio do corpo [...] Com relação ao tratamento 

de água, o uso da água, o uso dos alimentos. Tudo isso está muito ligado a 

essa parte preventiva. Já que a gente está falando de prevenção. Olhar antes 

não é?” (S.6) 

 

 

Figura 7 – Nuvem de palavras utilizadas para descrever as formas de prevenção de 

doenças infecciosas 

 
      Fonte: pesquisador a partir da ferramenta Wordle.  
 

Percebe-se que a discussão sobre o tema Epidemia e Doenças Infecciosas no campo de 

pesquisa, ainda se apresenta como atividade recente e inovadora na prática profissional dos 

sujeitos em questão. Destaca-se também que, outras situações assoladas à humanidade e não 

relacionadas às doenças transmissíveis, também foram mencionadas como um agravo 

causador da epidemia. Essa informação pode ser constatada repetindo abaixo o recorte da fala 

do sujeito S.7.  

 

 

“Na minha visão, seria... Vamos dizer... Uma... Uma coisa ruim ao ser 

humano, fora do controle... Então epidemia... As pessoas geralmente ligam 

né, a problemas de vírus, gripe, essas coisas. Mas epidemia pode ser tudo, 

epidemia de... No meu entendimento né. De violência, de obesidade. É... Eu 

vejo hoje uma epidemia de corrupção no Brasil. Pra mim epidemia é isso. 

Tudo que trás de malefícios e de coisas ruins à sociedade e ao ser humano. 

Essa é minha visão.” (S.7).  

 

Segundo Carvalheiro (2008) antes mesmo de serem desvendados os mecanismos da 

epidemiologia das doenças transmissíveis, já se dava a extensão dos conceitos que vieram a 

ser agrupadas fora desse campo. As doenças e os seus agravos em geral, sempre mereceram a 
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atenção da área da saúde. A sociedade, porém, possuía outras necessidades que também 

deveriam ser atendidas. Por isso não é de se espantar, portanto, que se tenham estendido as 

ideias de endemia e de epidemia às doenças crônicas não-transmissíveis, aos agravos como a 

violência, traumas e até mesmo às áreas da política, da economia e da segurança pública.  

Grandes epidemias acompanham a história da humanidade, nelas encontram-se a peste 

negra, os surtos de cólera, a tuberculose e a febre amarela e, mais recentemente, a dengue, a 

aids, a  leishmaniose visceral e a influenza. Esses casos de epidemia são exemplos de doenças 

infecciosas que acarretam significativa morbimortalidade. Os países mais acometidos são 

aqueles denominados em desenvolvimento (MOURA E ROCHA, 2012).  

Segundo Moura e Rocha (2012) a epidemia representa a ocorrência de um agravo 

acima da média histórica de sua ocorrência. Ela possui o agravo causador de aparecimento 

súbito e este se propaga por determinado período de tempo em determinada área geográfica, 

acometendo elevado número de pessoas. Citando como exemplo os casos de Dengue no 

Brasil, o aumento dos casos de dengue no período chuvoso do ano é comum, mas em alguns 

locais ocorre aumento excessivo de casos, resultando em uma situação epidêmica. Já a 

pandemia ocorre quando uma epidemia atinge vários países de diferentes continentes. 

A endemia pode ser definida como a ocorrência de um agravo dentro de um número 

esperado de casos para uma determinada região, dentro de um determinado período de tempo, 

tendo como base a sua ocorrência em anos anteriores não epidêmicos. (MOURA E ROCHA, 

2012).  

 

6.3  3ª CATEGORIA –  Educação Permanente em Saúde: uma estratégia para reflexão de 

práticas 

 

Ao perguntar aos sujeitos sobre o interesse em aprender mais sobre os assuntos 

relacionados a desastres naturais biológicos, epidemias e prevenção de doenças infecciosas, 

pôde-se observar a vontade de todos em obter mais informações sobre a temática em questão. 

Os recortes das falas abaixo evidenciam essa informação: 

 

 

“Gostaria muito [...] No Japão, por eles terem muito essa possibilidade de ter 

esses desastres, eles preparam a população desde cedo, para se preparar para 

todo o eventual desastre que possa ocorrer [...] Então eu acho de suma 

importância a gente adquirir isso, sabe. De aprender.” (S.1) 
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“Sem dúvida [...] Até por conta da natureza do meu trabalho né [...] Seria 

extremamente valioso que eu tivesse mais informações a respeito.” (S.3) 

 

“Com certeza [...] Ainda mais trabalhando em escola, com adolescente. 

Então é bom ficar sabendo como funcionam as coisas.” (S.4) 

 

Além disso, os entrevistados afirmaram que obter mais conhecimento sobre os temas 

apresentados e incorporá-los no ambiente de trabalho, seria importante para o cotidiano da 

prática profissional. A saber: 

 

“Sim. Sim, porque eu acredito que pra quem trabalha na área da saúde, 

principalmente né, é fundamental a gente dominar esses conceitos, conhecer 

um pouco mais dessas situações. Porque às vezes a gente se expõe a 

determinados riscos que a gente até desconhece né. Então, a ignorância 

dificulta ainda mais a situação.” (S.3) 

 

“Com certeza. No dia a dia, na prática educativa que a gente tem. A gente 

não só trabalha a parte de prática esportiva. Tem muitos temas transversos, 

então isso é muito interessante para os alunos.” (S.4) 

 

“[...] Eu acho que é um assunto que me chama bastante atenção né. Até por 

ser um profissional ligado à área da saúde [...] Eu tenho que realmente estar 

é... atento a essas informações, aberto a essas informações, receptivo a essas 

informações e ver de que forma elas podem ser utilizadas também no 

processo de conscientização do público com o qual eu trabalho.” (S.6) 

 

“Faz parte do dia a dia, principalmente do nosso que trabalhamos com 

turmas né, com grupos maiores de gente. Você tem que saber, de certa 

forma, como evitar algumas coisas.” (S.10) 

 

Percebe-se que, a maioria dos entrevistados relatou que o próprio aprendizado iria, de 

certa forma, contribuir também para o aprendizado de seus alunos e para a proteção da saúde 

destes. Faz-se importante ressaltar ainda que, no momento da entrevista, surgiu também certa 

preocupação com fatos já vivenciados na prática profissional. A respeito:  

 

 

“[...] Nós tivemos também um campeonato brasileiro que a escola participou 

e... Não sei nem se foi um surto de H1N1, mas muitos de meus alunos e de 

outros alunos das outras escolas adoeceram [...]  Estávamos é... misturados. 

Pessoas do Brasil inteiro. Tinha gente do Norte, do Nordeste, do Sul.” (S.7)  

 

A seguir, a Figura 8 apresenta todas as palavras utilizadas pelos sujeitos ao relatarem o 

interesse pelos temas abordados.  
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Figura 8 – Nuvem de palavras utilizadas para descrever o interesse pelos temas 

apresentados 

 

               Fonte: pesquisador a partir da ferramenta Wordle. 

 

Considerando os resultados obtidos, destaca-se assim a necessidade de implementação 

de medidas educativas para promover a percepção de riscos e prevenção desses desastres. 

Desta forma, a Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma estratégia educativa que se 

encaixa perfeitamente nesse contexto. 

A Educação Permanente é definida como “aprendizagem no trabalho, onde o aprender 

e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho” (BRASIL, 2009, p. 

20). Ainda segundo Brasil (2009) ela pode ser entendida como aprendizagem-trabalho.  

Sendo assim ela propõe que os processos de educação dos trabalhadores da saúde 

aconteçam a partir da problematização do processo de trabalho, com o objetivo de alcançar a 

transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho (BRASIL). 

Segundo Camelo (2012), a implementação da EPS faz com que as instituições 

estimulem a reflexão da prática e a construção do conhecimento baseado em uma concepção 

pedagógica problematizadora.  

Levando esse contexto de educação permanente para o ambiente escolar e 

considerando a forma do cuidar/cuidado do enfermeiro, estudos revelam novos caminhos 

devem ser utilizados vislumbrando um modelo educativo, que visa a promoção e a 

manutenção de um estado de saúde e de vida, privilegiando na sua prática o desenvolvimento 
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de conhecimentos, habilidades e atitudes que atendam a essa nova perspectiva (GURGEL, 

2011). 

O enfermeiro vem sendo preparado para que aprimore suas ações com reflexão crítica, 

curiosidade, criatividade, investigação, competência; e assim poder identificar ao seu redor as 

questões que necessitam de uma ação educativa, visando melhorar a qualidade da prática 

profissional (PASCHOAL, 2006).  

Embasando-se nos princípios de Freire (1996) e considerando a temática apresentada é 

possível refletir sobre a aceitação do desafio do novo no processo de ensinar e assim rejeitar 

quaisquer formas de discriminação. Deve-se considerar que o ser humano é um ser 

condicionado, sendo assim, há sempre possibilidades de interferir na realidade a fim de 

modificá-la.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados obtidos, pode-se observar que os desastres são acontecimentos 

pouco conhecidos e embutidos de definições variadas. Isso faz com que as pessoas se tornem 

mais vulneráveis a esses acontecimentos por possuírem pouco conhecimento sobre as variadas 

formas como estes se apresentam e os riscos que oferecem.  

Evidenciaram-se ainda as dificuldades encontradas pelos educadores físicos na junção 

de suas percepções sobre desastre aos desastres naturais biológicos, sobretudo no processo de 

prevenir doenças infecciosas e possíveis epidemias. O estudo revelou que, em relação às 

formas de prevenção de doenças infecciosas, o conhecimento desses profissionais ainda é 

deficitário. Além disso, os entrevistados relataram que somente alguns deles apresentaram 

saber sobre a importância da lavagem das mãos como uma medida simples e muito eficaz na 

prevenção de infecções. 

Esses profissionais apresentam ainda uma preocupação relacionada ao fato de serem 

profissionais da saúde e de valorizarem o cuidado adequado aos seus alunos, acreditando ser 

importante aprender novos preceitos e incluí-los no dia a dia da prática profissional. Assim, a 

orientação desses profissionais e a implementação de medidas educativas se tornam relevantes 

para propiciar maior segurança na prática profissional e no processo de conscientização de 

seus alunos.  

Tendo ciência dos resultados em questão, é possível concluir que os desastres de 

caráter biológico devem ser vistos pelos provedores de cuidados de saúde como um 

acontecimento que exige planejamento com mediadas de proteção e prevenção. 

O primeiro e o segundo objetivo deste estudo foram alcançados por meio da análise 

das respostas obtidas pelas entrevistas realizadas. O terceiro objetivo foi atingido através do 

desenvolvimento da dinâmica de grupo e do folder informativo, direcionado aos professores 

de educação física, que se apresentam neta pesquisa como produto.  

A atividade de Educação Permanente desenvolvida apresentou-se como uma 

facilitadora no envolvimento de todos os profissionais participantes, proporcionando uma 

troca de saberes e uma reflexão das práticas de serviço.  

Assim, esta pesquisa induz a uma reflexão sobre a importância de um cuidado 

direcionado para o desenvolvimento de um processo educativo de forma contínua, 

permanente e adequada às necessidades profissionais, destacando as dificuldades vivenciadas 

na instituição e conscientizando dos riscos existentes e das medidas preventivas disponíveis. 
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8 PRODUTOS DA PESQUISA 

 

Como produtos da pesquisa foram elaborados uma Técnica de Dinâmica de Grupo e 

um folder informativo.  

- A técnica de dinâmica de grupo foi denominada Educação em Desastres Naturais 

Biológicos e Prevenção de Doenças Infecciosas: a proposta da Educação Permanente. Nesta 

dinâmica foram abordados os seguintes temas:  

 A percepção sobre os diversos grupos de desastres existentes e a importância 

de estar preparado para a ocorrência dos desastres naturais biológicos;  

 Conceito de epidemia endemia e pandemia; 

  Prevenção de doenças transmissíveis; 

 A importância da lavagem correta das mãos. 

O passo a passo da técnica aplicada encontra-se no Apêndice IV. As fotos capturadas 

durante a aplicação da dinâmica encontram-se no Apêndice V. 

- O folder informativo foi elaborado com o objetivo de apresentar informações sobre 

os cuidados a serem implementados durante as viagens realizadas com os alunos que 

participam de competições esportivas (Apêndice VI). Ele foi entregue aos participantes ao 

final da dinâmica descrita acima.  
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APÊNDICES 

 

 

 

APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 

1-Idade: 

(  ) 20 a 30 anos 

(  ) 31 a 40 anos 

(  ) 41 a 50 anos 

(  ) acima de 51 anos 

 

2- Sexo: 

Feminino (  ) Masculino (  ) 

 

5- Tempo de trabalho no Instituto Federal Fluminense: 

(  ) 1 a 3 anos 

(  ) 4 a 10 anos 

(  ) 11 a 20 anos 

(  ) 21 a 25 

(  ) Mais de 25 anos 
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APÊNDICE II - QUESTIONÁRIO GUIA PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

GRAVADA 

 

 

 

1-Quando você escuta a palavra desastre o que logo lhe vem à mente? 

 

2-O que você entende por desastres naturais? 

 

3- Você já ouviu falar sobre Desatares Naturais Biológicos?  

(   ) Sim      (     )   Não 

 

4-Onde? Qual foi o veículo de comunicação? 

 

5-Você saberia definir a palavra epidemia? 

(   ) Sim      (     )   Não 

 

6-Qual a sua definição para esta palavra? 

 

7-Você conhece alguma forma de prevenção de doença infecciosa causada por vírus ou 

bactéria? 

(    ) Sim      (     )   Não 

 

8-Qual?  

 

9-Você gostaria de obter mais informações sobre estes assuntos? 

(     )   Sim. Acha que vai ser proveitoso para a sua prática profissional?    

(     )   Não. Por quê?  
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APÊNDICE: III - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
Dados de identificação 

Título do Projeto: Educação Permanente Como Um Instrumento Para A Percepção de Riscos e Prevenção de 

Desastres Naturais Biológicos em Viagens Para a Prática Desportiva. 

Pesquisador Responsável: Joilma Nogueira do Espírito Santo. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense/ Escola De 

Enfermagem Aurora De Afonso Costa - Mestrado Profissional Em Ensino na Saúde/ Formação Profissional 

Interdisciplinar no SUS. 

Telefones para contato: (22) 9-9843-3825                              Email: joilmanogueira@gmail.com 

Nome do profissional: ________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                   R.G. ______________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): ___________________________________ 

R.G. Responsável legal: _______________________________________ 

            

O (A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Educação Permanente 

Como Um Instrumento Para A Percepção de Riscos e Prevenção de Desastres Naturais Biológicos em 

Viagens Para a Prática Desportiva”, de responsabilidade da pesquisadora Joilma Nogueira do Espírito Santo.  

O presente estudo tem por objetivo geral: Implementar a política de Educação Permanente dos 

professores de educação física do Instituto Federal Fluminense, visando contribuir para a percepção de riscos e 

prevenção da ocorrência de desastres naturais biológicos em viagens para a prática desportiva. E como objetivos 

específicos: Apontar e relatar a percepção que os professores de educação física possuem sobre desastres 

naturais biológicos; Identificar e descrever os riscos de desastres naturais biológicos encontrados em viagens 

para a prática desportiva e Implementar por meio de Ead a educação permanente em desastres naturais 

biológicos para os professores de educação física, com base nos riscos encontrados em viagens para a prática 

desportiva. 

Sua participação nesta pesquisa se dará de forma a participar de uma entrevista semiestruturada que será 

gravada. A entrevista acontecerá em sua instituição de trabalho e, com o objetivo de garantir o sigilo de sua 

participação, esta será realizada em ambiente fechado e reservado onde estarão somente você e o pesquisador. 

Além disso, no momento da transcrição de sua fala, será garantido o sigilo de seu nome que será substituído pelo 

nome de um esporte. A sua participação como depoente não gera gastos financeiros e as informações obtidas 

serão utilizadas, somente para fins científicos, apresentação em eventos e/ou publicação em periódicos e/ou 

livros.  

Esta é uma pesquisa conduzida por equipe qualificada e que possui acompanhamento ético o que irá lhe 

garantir total segurança quanto ao sigilo de sua participação e garantia de seus direitos como sujeito participante. 

Antes de a entrevista ser iniciada, será feito o esclarecimento exato da mesma onde todas as suas eventuais 

dúvidas, questionamentos e outros assuntos relacionados à pesquisa serão sanados, deixando-o ciente do risco 

psicológico que pode ocorrer. Caso ocorra algum desconforto durante a entrevista será prestado apoio, 

respeitando este momento e garantida a sua a decisão quanto à continuidade da sua participação, podendo ser 

interrompida, remarcada ou mesmo cancelada. O risco relacionado com a sua participação é mínimo, de leve 

intensidade, de caráter transitório e justifica-se pela importância do benefício esperado, que será o conhecimento 

gerado para entender e prevenir o problema em questão. 

              Espera-se com os resultados alcançados nesta pesquisa através da sua participação a implementação da 

Educação Permanente em Saúde de professores de educação física, como dispositivo para a promoção da 

percepção de riscos e prevenção de desastres naturais biológicos em viagens para a prática desportiva. 

 O senhor (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do pesquisador 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e acerca de sua participação, agora ou em qualquer 

momento. 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, responsável legal 

por ________________________, RG nº ________ declaro ter sido informado e concordo com a sua 

participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

____________________________________                   ________________________________ 

 Nome e assinat. do suj. ou seu respons.  legal                 Nome e assinat. do respons. por obter o consentimento 

 

_________________________________          ____________________________________ 

                        Testemunha                                         Testemunha 
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APÊNDICE: IV – TÉCNICA DE DINÂMICA DE GRUPO 

 

 

 

Educação em desastres naturais biológicos e prevenção de doenças infecciosas: a 

proposta da Educação Permanente 

 

 

PROPOSTA DA DINÂMICA: 

 Promover a percepção dos diversos tipos de desastres existentes, inclusive os desastres 

do grupo biológico, 

 Promover uma reflexão sobre a ocorrência de epidemia, endemia e pandemia; 

 Destacar as doenças transmissíveis emergentes no Brasil e suas respectivas formas de 

prevenção.  

 Enfatizar a importância da lavagem das mãos; 

 Instruir sobre a técnica correta de lavagem das mãos. 

 

NÚMERO DE POARTICIPANTES: 

O exemplo que segue é de 09 participantes, que são divididos em subgrupos de 3 e/ou 

2 participantes. Recomenda-se realizar esta dinâmica com o máximo de 16 participantes, pois 

quanto maior o número de participantes maior será o tempo exigido.  

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 Figuras contendo imagens dos diversos grupos de desastres existentes (principalmente 

os Biológicos) impressas em folhas A4, na versão colorida e na quantidade de 

participantes existentes.  Obs.: você pode imprimir 2 figuras por folha e depois 

recortá-las; 

  Folhas de papel pautadas em branco (5 unidades); 

 Caneta esferográfica azul ou preta (5 unidades); 

 Tinta indicada para o uso na pele, de cor escura de preferência (50 ml); 

 1 pincel médio; 

 1 venda para olhos.  
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AMBIENTE FÍSICO: 

 Deve conter uma mesa grande com cadeiras em volta ou simplesmente cadeiras 

organizadas em forma de círculo. O importante é que a acomodação dos participantes 

favoreça a interação entre eles e permita que todos tenham a visão dos participantes 

envolvidos.  

 Deve conter uma pia, água, sabão líquido e papel toalha para secagem das mãos.   

 

TEMPO EXIGIDO: 

 Utilizando o exemplo com 09 participantes, foi necessário o tempo de 1h e 30 min.  

 

APLICAÇÃO PRÁTICA: 

 

 

Procedimento 

 

 

Finalidade 

1- 

Coloque as figuras com imagens de desastres 

sobre a mesa e peça para que cada participante 

escolha uma.  

 

A ideia é observar se a figura que 

representa um desastre biológico será 

escolhida.  

Obs.: na aplicação da dinâmica com os 

participantes desta pesquisa, a figura 

que representa o desastre biológico não 

foi escolhida.  

 

2- 

Após a escolha das figuras, peça para que cada 

um fale qual a razão de ter escolhido a imagem, 

e o que lhe chamou mais atenção.   

 

 

- Fazer o grupo interagir. 

- Saber de onde originou escolha, quais 

as influências, quais as experiências e 

vivências que o participante possui.  

3- 

Após cada um expor suas razões, revele ao 

grupo a importância da figura que representa o 

desastre biológico. Inicie uma discussão com o 

grupo sobre o assunto, enfatizando o risco de 

ocorrência de epidemias e pandemias.  

 

 

- Fazer o grupo interagir. 

- Promover o ponto de partida para o 

próximo procedimento. 
 

4- 

Peça para o grupo se dividir em subgrupos de 2 

e/ou 3 participantes. Distribua uma folha 

branca e uma caneta para cada grupo e peça 

para que eles formulem uma definição para 

epidemia, endemia e pandemia. 

Obs.: cada grupo escolherá apenas uma palavra 

para definição. 

 

Favorecer o entendimento das 

diferenças existentes entre essas 

palavras. 
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5-  

Após as definições serem formuladas peça para 

que cada grupo leia a sua definição para os 

demais participantes. 

 

 

Promover uma discussão entre os 

participantes sobre o tema. Pedir para 

definir as palavras é apenas uma 

estratégia para promover a reflexão 

sobre ocorrência desses eventos e 

iniciar uma discussão sobre a 

prevalência das doenças transmissíveis.  

 

6 –  

-    Escreva em papeis pequenos e separados os 

nomes das doenças transmissíveis emergentes 

no Brasil (uma doença em cada papel - 

Influenza A (H1N1) 2009, Hantaviroses, 

Dengue, Cólera, Aids e Chikungunya).  

-  Dobre os papéis e embaralhe-os sobre a 

mesa. 

-  Peça para cada grupo (ainda da formação 

anterior) retirar um papel, desdobrar e refletir 

entre os participantes do mesmo grupo sobre o 

conhecimento que cada um possui  das formas 

de prevenção da doença em questão.  

 

  

Destacar as doenças transmissíveis 

emergentes no Brasil e suas respectivas 

formas de prevenção.  

 

7 –  

-  Após esta reflexão entre os participantes de 

cada grupo, distribua uma bexiga (balão) para 

cada grupo e peça para um integrante colocar o 

papel de dele e encher de ar.  

-  Após todos as bexigas cheias, peça para que 

os participantes arremessem as bexigas entre 

eles. Permaneça com essa brincadeira até que 

tenha certeza de que todas as bexigas foram 

misturadas.  

 

 

Promover a descontração entre os 

participantes, deixando-os mais 

relaxados e à vontade para o próximo 

procedimento.  

8-  

- Depois que todas as bexigas foram 

misturadas, peça para que cada grupo escolha 

uma, estoure e pegue o papel que estava dentro 

dela.  

-   Peça para que cada grupo leia em voz alta o 

nome da doença que retirou da bexiga. 

- Inicie a seguinte ação: o grupo que retirou a 

mesma doença no sorteio anterior, irá agora 

passar para o grupo que está como o nome 

dessa doença, as formas de prevenção 

discutidas por eles anteriormente. Por exemplo: 

quem retirou Dengue anteriormente, agora irá 

passar para o grupo que está com essa doença 

quais foram as formas de prevenção discutidas 

por eles anteriormente.  

 

Fazer com que todos os participantes  

tenham acesso à discussão sobre as 

formas de prevenção de todas as 

doenças e não só daquela que ele 

sorteou anteriormente.  
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9-  

- Ao final das discussões, convide um 

participante para a dinâmica da lavagem das 

mãos.  

- Pinte por completo uma das mãos do 

participante. 

- Revele aos participantes que a tinta representa 

a sujeira (microorganismos) que a gente não 

consegue ver a olho nu.  

-  Peça para o participante com as mão sujas de 

tinta cumprimente todos os colegas da sala, 

utilizando como cumprimento o aperto de 

mãos. Neste momento, a tinta que representa a 

contaminação da mão, irá passar para as mãos 

de todos os outros participantes.  

 

 

- Enfatizar que as mãos podem se 

apresentar como um meio de 

contaminação. 

- Enfatizar a facilidade de propagação 

de doenças.  

- Enfatizar a importância da lavagem 

das mãos. 

 

10-  

- Logo após todos os cumprimentos, vende os 

olhos do participante que teve a mão pintada e 

peça para que ele lave suas mãos da forma que 

ele costuma fazer rotineiramente.  

 

 

- A venda nos olhos é tornar a sujeira 

(tinta) invisível novamente. 

. 

  

11- 

Após a lavagem das mãos, tire a venda do 

participante e revele a ele as sujeiras que 

provavelmente ainda vão esta em sua mão.  

 

- A finalidade da lavagem das mãos, 

neste caso, é deixar em evidência as 

sujidades que ainda permanecem nelas 

quando estas não são lavadas da forma 

correta.  

 

12-  

Ao final, demonstre a técnica correta de 

lavagem das mãos e convide todos os 

participantes a lavar suas mãos utilizando esta 

técnica. 
 

 

Instruir sobre a técnica correta de 

lavagem das mãos. 
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APÊNDICE: V - FOTOS CAPTURADAS DURANTE A APLICAÇÃO DA DINÂMICA 

DE GRUPO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

APÊNDICE: VI – FOLDER INFORMATIVO 

 

 

Frente  

 

 

 

Saúde do aluno viajante
Informações para os Professores de Educação Física

Cuidados básicos nas viagens:
•Como o nosso país possui um clima tropical, deve-
se orientar os alunos sobre a importância da
ingestão constante de líquidos para evitar a
desidratação.
•Deve-se usar roupas frescas e calçados
confortáveis.
•Para se proteger do sol, é importante usar roupas
apropriadas, utilizar chapéu ou boné, além de
óculos escuros. Evite a exposição direta de seus
alunos ao sol entre 10 horas da manhã e 4 horas da
tarde;
•Deve-se orientar quanto ao uso do protetor solar
mesmo em dias e locais mais frios;
•Usar repelentes sempre quando houver
necessidade;
•Lave as mãos com água e sabão várias vezes ao dia,
principalmente antes de ingerir alimentos, após
utilizar conduções públicas, visitar mercados ou
locais com grande fluxo de pessoas.

Consuma alimentos e bebidas de forma
saudável
•Evite consumir alimentos cujas condições
higiênicas, de preparo e acondicionamento, são
precárias;
•Evite alimentos crus ou mal cozidos,
principalmente os frutos do mar;
•Alimentos embalados devem conter no rótulo a
identificação do produtor, data de validade e a
embalagem deve estar íntegra;
•Caso algum aluno apresente diarreia e vômitos por
conta da ingestão de alimentos e bebidas, é preciso
cuidado redobrado com a desidratação. Deve-se
ingerir de 50 a 100 ml de líquido após cada
evacuação diarreica.

Atenção: em caso de diarreia não deve
ser utilizada para tratamento da doença a
ingestão de bebidas esportivas
(isotônicos), pois estas não compensam
corretamente as perdas. Recomenda-se a
ingestão de sal de reidratação oral,
disponibilizado gratuitamente pelo
Sistema Único de Saúde, ou solução
caseira.

Como preparar o soro caseiro?

Misture em um litro de água 
mineral, de água filtrada ou de água 

fervida (mas já fria) uma colher 
pequena (tipo cafezinho), de sal e 
uma colher grande (tipo sopa), de 

açúcar. Misture bem e ofereça o dia 
inteiro ao doente em pequenas 

colheradas.

Este folder é destinado aos Professores de Educação Física do Instituto Federal Fluminense e tem por
objetivo apresentar informações sobre os cuidados a serem implementados durante as viagens realizadas
com os alunos que participam de competições esportivas.
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Verso 

 

 

 

 

Quando chamar o 
SAMU?

•Na ocorrência de
problemas cardio-
respiratórios;
•Em casos de Intoxicação
exógena;
•Em caso de queimaduras
graves;
•Em crises hipertensivas;
•Quando houver
acidentes/traumas com
vítimas;
•Em casos de
afogamentos;
•Em casos de choque
elétrico;
•Em acidentes com
produtos perigosos

Previna-se contra doenças de transmissão respiratória

• Deve-se orientar a higienização das mãos com água e sabonete antes das refeições, de tocar os olhos, a
boca e o nariz e após tossir, espirrar ou usar o banheiro.
• Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lenço, preferencialmente descartável. Caso não tenha,
evite espirrar nas mãos. Recomenda-se espirrar no antebraço, próximo ao cotovelo. Pratique você também
essas orientações, afinal você deve dar o exemplo aos seus alunos.
• Mantenha os ambientes ventilados;
• Esteja sempre atento ao aparecimento de sintomas respiratórios de maior gravidade em seus alunos e
procure imediatamente assistência médica.
• Alunos doentes devem evitar aglomerações e ambientes fechados, e ficar em repouso. A presença de
processos infecciosos de repetição durante a prática de exercícios, tanto em nível recreativo quando
competitivo, impede a sua realização. Por essa razão, apesar de os próprios atletas não demonstrarem
muita preocupação com tais processos, é muito importante, principalmente em esportes coletivos,
considerar o caráter contagioso da doença, de modo a evitar a transmissão ao resto da equipe.

Algumas considerações importantes:
Embora a maioria das informações abaixo não estar diretamente

relacionadas às doenças transmissíveis, elas também são muito importantes
para auxiliar na qualidade do cuidado à saúde de seus alunos:
• Para garantir a segurança nos veículos, estimule sempre os seus alunos a
usar o cinto de segurança.
• Em caso de exposição a produtos químicos, bem como no caso de sentir
mal-estar, alergia ou desconforto após o uso de repelente, peça orientações
pelo disque-intoxicação (0800-722-6001). A ligação é gratuita em qualquer
parte do país.
• Em caso de violência sexual, deve-se procurar o quanto antes uma
unidade de saúde, a fim de que sejam adotadas medidas de prevenção e
assistência de acordo com a Norma Técnica do Ministério da Saúde;
• Para o atendimento de urgências clínicas, poderá ser acionado o Disque
192 – SAMU (Serviço de Atenção Móvel de Urgência).

A volta para casa
Algumas doenças podem manifestar os seus sintomas quando o aluno

estiver retornando ou depois que já estiver em sua cidade. Se isso acontecer
(durante ou logo após a sua chegada) procure, juntamente com seu aluno, a
equipe do Serviço Médico de sua Instituição e fale sobre a sua viagem. Você
receberá toda assistência, informação e orientação necessária.

Proteja-se contra picadas de insetos
Sabemos que a malária, dengue, febre amarela, entre outras doenças, podem ser transmitidas por

mosquitos. O risco de infecção dessas doenças pode ser reduzido, se forem evitadas as picadas. Por isso,
deve-se seguir as seguintes recomendações:
• Hospede-se em locais que disponham de telas de proteção nas portas e janelas, especialmente longe
das capitais e das grandes cidades;
• Aplique repelente nas áreas expostas da pele, seguindo a orientação do fabricante.

Boa sorte nas competições!

Joilma Nogueira do Espírito Santo –
Instituto Federal Fluminense/Universidade
Federal Fluminense. Benedito Carlos
Cordeiro – Universidade Federal
Fluminense.
Elaborado em outubro de 2015.

Elaborado a partir de:
•BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE - BVS. Diarreia e Desidratação. Dicas em Saúde. Elaborado em
dezembro de 2009. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/214_diarreia.html
•PORTAL DA SAÙDE. Saúde do viajante, 18/02/2014. Disponível em:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9642#duran
te1
•DIAZ, José Fernando Jiménez; GUILLEN, Jesús Romero; CARRERO, Juan Antonio Trigueros.
Prevalência de doenças infecciosas no esporte. Rev Bras Med Esporte, Niterói , v. 6, n. 1, p. 23-
28, Feb. 2000 . Available from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
86922000000100006&lng=en&nrm=iso
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ANEXOS 

 

ANEXO I – QUADRO RESUMO COM A CLASSIFICAÇÃO E A RESPECTIVA 

CODIFICAÇÃO BRASILEIRA DE DESASTRES (COBRADE)  
 

 

 
                    Fonte: Anexo I da Instrução Normativa n° 01, de 24 de Agosto de 2012 
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                       Fonte: Anexo I da Instrução Normativa n° 01, de 24 de Agosto de 2012 
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ANEXO II – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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ANEXO III – AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA DA DIREÇÃO DO IF FLUMINENSE 

CAMPUS CAMPOS CENTRO 
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