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Capítulo 1 
 

Plantas medicinais e os santos populares no Brasil 
 

Lisiane Silva Madeiro 

Anamélia Soares Nóbrega 

Valdelene Nunes de Andrade Pereira 

Rinalda Araújo Guerra de Oliveira 

 

Resumo: Este artigo analisou a nomenclatura popular e científica de algumas plantas 

medicinais utilizadas no Brasil, destacando os nomes daquelas que mencionaram algum 

santo do catolicismo, bem como as indicações populares delas. Justifica-se este estudo 

em decorrência do resgate cultural da religiosidade popular através do nome dos santos 

conhecidos no Brasil, em correlação com estudos científicos que buscou a comprovação 

da eficácia de algumas plantas medicinais “batizadas” em homenagem aos mesmos. 

Trata-se de um estudo bibliográfico, descritivo, tipo revisão narrativa sistemática. 

Avaliaram-se os trabalhos científicos por meio da leitura dos títulos e resumos, sendo 

estes de acordo com o objetivo e que correspondiam à pergunta norteadora proposta 

pela pesquisa: Há relação entre os nomes de santos e nomes populares das plantas 

medicinais utilizadas no Brasil? Foram realizadas busca dos artigos nas bases de dados:  

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Nacional de Medicina 

(PUBMED) e Google acadêmico. Concluiu-se que os estudos científicos são importantes 

para a comprovação das propriedades terapêuticas preconizadas pela tradição popular, 

afinal, unir o saber popular e os conhecimentos farmacológicos contribui para uma 

melhor gestão dos problemas de saúde pública.   

 

Palavras chave: Plantas Medicinais. Medicina popular. Santos.  
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1. INTRODUÇÃO 

Desde as civilizações mais antigas da Terra, o povo na sua sabedoria e simplicidade, recorre à divindade 
em seus padecimentos, a utilização das ervas nas mais variadas formas: infusões, decoctos, tinturas e 
outras preparações empregadas na chamada medicina tradicional, além de vincular a tais práticas as 
orações aos deuses pelo restabelecimento da saúde. A colonização do Brasil, através da chegada 
principalmente dos portugueses e de outros povos europeus, permitiu a difusão do catolicismo pela 
catequização, ampliando as tradições devocionais, influenciando nos nomes das plantas. Foi com este 
olhar, que Oliveira, Nóbrega e Pereira (2020) desenvolveram uma pesquisa abordando a associação entre 
o nome de Nossa Senhora e as plantas usadas para tratamento de diversas enfermidades no Brasil. O atual 
estudo segue esta mesma linha de raciocínio, estendendo-se aos demais santos de devoção católica. 

O conhecimento relacionado ao uso de plantas medicinais pelas pessoas é, predominantemente oral, 
realizada através da troca de saberes entre os membros de uma família, propiciando a transmissão de 
informações, crenças e valores, passando de geração a geração; compartilhada também com os demais 
sujeitos da comunidade na qual estes indivíduos estão inseridos (CEOLIN et al., 2011).  

Do inconsciente saem ideias determinantes (arquétipos), que conferem semelhanças a cada indivíduo, de 
maneira singular, independente da tradição a que pertence. O ser humano não é uma exceção entre as 
criaturas, possuindo, como todo animal, uma psique pré-formada de acordo com sua espécie, a qual revela 
também traços nítidos de antecedentes familiares. Tais imagens são ditas “primordiais", uma vez que são 
peculiares à cada linhagem de indivíduos, e se de alguma forma foram "criadas", a sua criação coincide no 
mínimo com o início da nossa história (JUNG, 2000).  

Tomando como base estas duas premissas (conhecimento partilhado entre gerações e ideias impressas no 
inconsciente da espécie humana), podemos supor que aprendemos sobre o uso de plantas uns com os 
outros, desde os primórdios da criação na Terra, perpetuando tal saber de maneira inconsciente através 
de milênios. Assim como, aprendemos através da observação dos hábitos alimentares de outros animais, 
que selecionam seu alimento, excluindo aquilo que lhes é tóxico. Também as outras espécies, não somente 
a nossa, teriam acesso a este conhecimento de forma “automática”, de geração em geração. 

A riqueza de substâncias contidas nas plantas e o seu uso na cura das doenças acompanha a humanidade 
desde os tempos remotos. Nessa perspectiva, o escritor Brüning (2006) explicou como a saúde está 
relacionada à natureza, através do uso de chás, banhos e terapias com o foco nas plantas medicinais. 

Saúde é o bem estar, advindo do equilíbrio entre os componentes psíquicos, orgânicos, ambientais, 
espirituais e socioculturais, podendo ser atingido quando o ser humano busca harmonizar-se consigo 
mesmo e com o universo (POZATTI, 2004). A doença por sua vez, pode ser entendida como o resultado da 
quebra na homeostase emocional e espiritual do indivíduo (CELICH, 2009). Estes conceitos estão em 
conformidade com os da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS, 2018). 

Justifica-se o resgate cultural da religiosidade popular através do nome dos santos conhecidos no Brasil, 
em correlação com estudos científicos que buscam a comprovação da eficácia de algumas plantas 
medicinais “batizadas” em homenagem aos mesmos.  

O estudo tem como objetivo analisar as indicações populares e estudos científicos das espécies 
selecionadas com nome de santos. 

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo bibliográfico, descritivo, tipo revisão narrativa sistemática. Adotaram-se, para 
realizar este tipo de pesquisa, as seguintes etapas trabalhadas na metodologia de pesquisa empregada: 
delimitar a amostragem; escolher critérios de inclusão e exclusão para a pesquisa dos artigos; a 
identificação dos estudos elegidos para gerar uma pesquisa com informações originais. 

Avaliaram-se os trabalhos científicos por meio da leitura dos títulos e resumos, sendo estes de acordo com 
o objetivo e que correspondiam à pergunta norteadora proposta pela pesquisa. Concebe-se a pesquisa, no 
que se refere à coleta de dados e análise crítica dos artigos científicos fundamentados nos critérios de 
inclusão, por meio da formulação de um instrumento adequado para implementar a coleta de dados dos 
artigos científicos. Percorreram-se, no levantamento da revisão narrativa sistemática, seis etapas. 
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Estruturou-se, na primeira etapa, como delimitar dados biográficos das plantas com nomes de santos 
através da seleção de 10 espécies de plantas que fazem menção a santos no Brasil da obra “Plantas 
medicinais no Brasil: nativas e exóticas” Lorenzi e Matos (2008).  

Estruturou-se, na segunda etapa, como questão norteadora da revisão narrativa sistemática para a 
pesquisa: Há relação entre os nomes de santos e nomes populares das plantas medicinais utilizadas no 
Brasil?  

Elegeram-se, para a terceira etapa, busca ou amostragem na literatura, para a busca dos artigos, as 
seguintes bases de dados:  Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Nacional de Medicina (PUBMED) 
e Google acadêmico. Elencaram-se os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados em português e 
inglês; que todos os artigos fossem completos na íntegra à disposição nas bases de dados escolhidas; com 
recorte temporal no período entre janeiro de 1990 a dezembro de 2020. Instituíram-se como critérios de 
exclusão: artigos que não estavam de acordo com a temática por meio da leitura do título e resumo; 
artigos repetidos indexados em diferentes bases de dados. Utilizaram-se os seguintes descritores e o 
marcador booleano “and”, na combinação dos termos: “nome científico” e “nome popular”. Foram 
avaliados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde – DeCS: Plantas Medicinais. Medicina Popular. 
Santos. Destaca-se que a pesquisa foi realizada por dois revisores, de modo independente, até que se 
alcançasse uma decisão depois de realizar a comparação dos resultados diferenciados.  

Realizou-se a quarta etapa da coleta de dados durante o mês de agosto de 2020 a novembro de 2020 
quando, durante o procedimento de seleção dos artigos com as Etapas da revisão narrativa sistemática 
exibidos em um fluxograma (Figura 1), onde são destacados os seguintes tópicos: quantitativo de artigos 
nas bases de dados indexados; triagem com a utilização dos critérios de inclusão nas bases de dados; 
triagem com a utilização dos critérios de exclusão (referentes aos títulos repetidos e temas não 
associados) e a leitura dos resumos de interesse da pesquisa. Utilizou-se a ferramenta de 
compartilhamento de arquivos on-line e gratuita disponível de comum acesso das pesquisadoras, como 
forma de disponibilizar e centralizar as informações. Selecionou-se para criação do quadro de resultados 
(Quadro 1) os seguintes aspectos: base de dados; nome do periódico; tipo de estudo; indicações populares 
e resultados científicos.  

Realizou-se, na quinta etapa, a análise crítica dos estudos incluídos, por meio da leitura crítica dos artigos 
selecionados na íntegra, procurando determinar se respondem ao objetivo da pesquisa.  

Verificaram-se, na sexta etapa, a discussão dos resultados, após análise dos artigos quanto à resposta da 
pergunta norteadora destacamos a categoria: Relação entre as indicações populares e estudos científicos.  

Observa-se que, nesta revisão, 31 artigos atenderam aos critérios de inclusão e oitenta e três estudos 
foram excluídos (N=83). Ressaltam-se em associação ao tipo de delineamento de pesquisa dos estudos 
avaliados: Estudo experimental; Ensaio clínico controlado e randomizado; e Ensaio clínico controlado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Destacam-se na obra “Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas” Lorenzi e Matos (2008), cerca de 
1800 espécies medicinais, dentre as quais, 44 apontaram o imaginário católico, citando Maria, Jesus, 
frades e vários santos. Foram selecionadas 10 espécies de plantas utilizadas no Brasil que fazem menção a 
santos, nas quais destacam-se por família, nome científico e nome popular: Asteraceae, Ageratum 
conyzoides L. (Erva-de-são-joão);  Asteraceae, Artemisia vulgaris L. (flor-de-são-joão); Araceae, Commelina 
erecta L. (santa-luzia); Lythraceae,  Cuphea ignea A.DC (flor-de-santo-antônio), Euphorbiaceae, Euphorbia 
tirucalli L. (árvore-de-são-sebastião); Lamiaceae, Hyptis suaveolens (L.) Poit (são-pedro-caá); Lamiaceae, 
Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. (cordão-de-frade); Lamiaceae, Leonurus sibiricus L. (cordão-de-são-
francisco); Cucurbitaceae, Momordica charantia L. (melão-de-são-caetano); e Polygalaceae, Polygala 
paniculata L. (barba-de-são-pedro). Seguido das etapas da revisão narrativa sistemática exibidos no 
Fluxograma (anexo 1) e análise dos artigos quanto à resposta da pergunta norteadora destacamos a 
relação entre as indicações populares e estudos científicos.  

Identificaram-se nas pesquisas Ageratum conyzoides L. dos cento e sessenta e seis (N= 166), apenas três 
(N= 3) foram selecionados; Artemisia vulgaris L. dos duzentos e sessenta (N= 260), apenas dois (N= 2) 
foram selecionados; Commelina erecta L. dos seis (N= 6), apenas dois (N= 2) foram selecionados; Cuphea 
ignea A.DC dos sete (N=7), apenas dois (N= 2) foram selecionados; Euphorbia tirucalli L. dos trinta e seis 
(N= 36), apenas dois (N= 2) foram selecionados; Hyptis suaveolens (L.) Poit. dos vinte e cinco (N=25), 



Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 23 

 

 
 

11 

apenas cinco (N= 5) foram selecionados; Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. dos dezessete (N=17), apenas dois 
(N= 2) foram selecionados; Leonurus sibiricus L. dos vinte e três (N=23), apenas cinco (N= 5) foram 
selecionados; Momordica charantia L. dos trezentos e noventa e dois (N= 392), apenas seis (N= 6) foram 
selecionados; Polygala paniculata L. dos seis (N= 6), apenas dois (N= 2), dispostos nas seguintes bases de 
dados (1) Google Acadêmico, (2) LILACS, (14) MEDLINE  e (14) Pubmed. 

Foram excluídos oitenta e três (83) artigos por duplicidade em base de dados e por irrelevância aos 
objetivos propostos. Observa-se que, nesta revisão, 31 artigos atenderam aos critérios de inclusão. Foram 
classificados em tipos de estudos: (24) Estudo experimental; (6) Ensaio clínico controlado e randomizado; 
e (1) Ensaio clínico controlado. 

Em relação ao ano de publicações dos estudos, foram classificados: Quanto aos periódicos, foram 
publicados nas Revistas: (1) Anais da Academia Brasileira de Ciências;(1)Asian Pacific Journal of Tropical 
Medicine; (1) Basic Clin Pharmacol Toxicol; (1) BMC Complementary Medicine and Therapies; (1) BMC 
Complementary Medicine and Therapies; (1) BMC Research Notes;  (1) Brazilian Journal of Microbiology;  (1) 
Chem Pharm Bull (Tokyo); (1) CNS Neurological Disorders Drug Targets; (1) Food Chemistry; (1) 
International Journal of Molecular Medicine;  (1) Investigação - Revista Científica da Universidade de Franca;  
(7) Journal of Ethnopharmacology; (2) Journal of Medicinal Food;  (1) Medicina (Kaunas); (1) Memórias do 
Instituto Oswaldo Cruz; (1) Nutrition Journal; (2) Oxidative Medicine and Cellular Longevity; (1) Paquistão 
Journal of Biological Sciences; (1) Revista brasileira de farmacognosia; e (1) Toxicology Reports. 

 Em relação aos idiomas, dois (2) artigos foram publicados em português e vinte e nove (29) em inglês. 
Segue-se, após a compilação dos trabalhos, um quadro (Quadro 1) e a síntese dos artigos selecionados. 

Analisando o quadro 1, podemos destacar que a família que mais se destacou foi a Lamiaceae com três 
espécies: Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., Leonurus sibiricus L., Hyptis suaveolens (L.) Poit. Observa-se que 
uma espécie pode ter o nome popular de mais de um santo: Polygala paniculata L. (barba-de-são-joão, 
barba-de-são-pedro, alecrim-de-santa-catarina, alcaçuz-de-santa-catarina); Ageratum conyzoides L (erva-
de-santa-lúcia, erva-de-são-joão, erva-de-são-josé). 

Árvore-de-são-sebastião ou avelós, possui nome científico Euphorbia tirucalli L. (Euphorbiaceae) é uma 
planta subtropical e tropical, uma planta originária da África, utilizada na medicina popular brasileira 
contra várias doenças, inclusive o câncer (LORENZI; MATOS, 2008 p.246). O látex da Euphorbia tirucalli 
estimula o organismo a produzir citocinas, que estimulam o sistema imune a combater tumores. Em 
contato com a pele se torna corrosivo e provoca várias reações alérgicas, além de provocar também 
diarreias, vômitos, palidez, efeito carcinogênico e hepatotoxicidade. Em contato com os olhos provoca 
ardência, dificuldade visual, conjuntivite e se o paciente não tiver o devido atendimento, pode causar 
cegueira e necrose dos tecidos se estiver em contato com a pele (DE OLIVEIRA; COIMBRA; 2014). O efeito 
do látex de Euphorbia tirucalli no desenvolvimento de tumores foi investigado in vivo em ratos portadores 
do tumor induzido Walker 256 alimentados com solução aquosa de látex por 15 dias. Os resultados 
concordam com os dados populares, indicando como coadjuvante no tratamento de pacientes com câncer, 
a administração do látex inibiu o crescimento do tumor e reduziu a caquexia, além de alguns efeitos 
imunomoduladores (MARTINS; APPEL; COUTINHO et al., 2020.). 

Barba-de-são-pedro, com nome científico Polygala paniculata L. (Polygalaceae), é uma erva que ocorre em 
várias regiões brasileiras, conhecida popularmente como barba-de-são-pedro, vassourinha-branca, entre 
outros. É utilizada na medicina popular para o tratamento de traumatismos e luxações, pois atuam 
ativando a circulação sanguínea do local afetado (LORENZI; MATOS, 2002). [...]. Nogueira et al. (2005), 
avaliaram as atividades analgésica e antiedematogênica. Os resultados sugerem que o extrato etanólico de 
Polygala paniculata possui atividades analgésica e antiedematogênica, validando o uso popular. Em estudo 
experimental avaliaram-se os efeitos analgésicos de um extrato hidroalcoólico de Polygala paniculata em 
modelos comportamentais químicos e térmicos de dor em ratos, confirmando esta atividade (LAPA et al., 
2009). 

  

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Basic%20Clin%20Pharmacol%20Toxicol
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Quadro 1 – Publicações selecionadas para pesquisa, João Pessoa, 2020. 

Autor/Ano Título Do Artigo Base Nome do Periódico Tipo de Estudo 
Indicações 
Populares 

Resultados Estudos 
Científicos 

BAGORA, B; 
CHRISTELLE, N; 
SAMSON, G. et al., 
2020. 

Chemical Composition, 
Antioxidant and Cytotoxic 
Activities of Hyptis suaveolens 
(L.) Poit. Essential Oil on 
Prostate and Cervical Cancers 
Cells. 

MEDLINE 
Paquistão Journal of 
Biological Sciences 

Experimental 
Feridas e doenças 
inflamatórias 

Atividades Antioxidantes 
e Citotóxicas de H. 
suaveolens (L.)  Óleo 
essencial (OE) nas 
células cancerosas da 
próstata e do colo do 
útero. 

BOJÓRQUEZ-
VELÁZQUEZ, E; LINO-
LÓPEZ, G. J; HUERTA-
OCAMPO, J. A. et al., 
2016. 

Purification and biochemical 
characterization of 11S 
globulin from chan (Hyptis 
suaveolens L. Poit) seeds 

MEDLINE Food Chemistry Experimental 
Fonte de 
aminoácidos 
essenciais 

Comprovada a presença 
de globulina chan 11S 
podendo ser utilizado 
em sistemas 
alimentares. 

CHATURVED, P; 
GEORGE, S. 2010. 

Momordica charantia 
maintains normal glucose 
levels and lipid profiles and 
prevents oxidative stress in 
diabetic rats subjected to 
chronic sucrose load. 

MEDLINE 
Journal of Medicinal 
Food 

Ensaio clínico 
controlado e 
randomizado 

Antidiabética 

Redução dos níveis de 
triglicerídeos e 
lipoproteínas e aumenta 
os níveis de lipoproteína 
de alta densidade. 
Mantém o nível normal 
de glicose perfis 
lipídicos e condição 
antioxidante em ratos 
diabéticos contra a carga 
de sacarose. 

CORTEZ-
NAVARRETE. et al., 
2018. 

Momordica charantia 
Administration Improves 
Insulin Secretion in Type 2 
Diabetes Mellitus. 

MEDLINE 
Journal of Medicinal 
Food 

Ensaio clínico 
controlado e 
randomizado 

Diabetes mellitus 
II 

Administração de M. 
charantia reduziu A1C, 
glicose de 2 horas, AUC 
da glicose, peso, IMC, 
percentual de gordura e 
CC, com aumento da AUC 
da insulina, primeira 
fase e secreção total de 
insulina. 

FUANGCHAN, A; 
SONTHISOMBAT, P; 
SEUBNUKARN, T. et 
al., 2011. 

Hypoglycemic effect of bitter 
melon compared with 
metformin in newly diagnosed 
type 2 diabetes patients 

MEDLINE 
Journal of 
Ethnopharmacology 

Ensaio clínico 
controlado e 
randomizado 

Diabetes 

Efeito hipoglicêmico 
modesto e reduziu 
significativamente os 
níveis de frutosamina 
desde o início entre os 
pacientes com diabetes 
tipo 2, mas seu efeito 
hipoglicêmico foi 
inferior à metformina. 

FUMIHITO. et al., 
2015. 

Nepetaefuran and leonotinin 
isolated from leonotis 
nepetaefolia r. br. potently 
inhibit the lps signaling 
pathway by suppressing the 
transactivation of nf-κb. 

MEDLINE 
International 
Immunopharmacology 

Experimental 

Doenças 
inflamatórias, 
como reumatismo, 
bronquite e asma 

Nepetaefuran e 
leonotinina podem ser 
os componentes 
responsáveis pela 
atividade 
antiinflamatória de L. 
nepetaefolia R. Br. 

GHAFFARI, H., 
GHASSAM, BJ, 
CHANDRA NAYAKA, 
S. et al., 2014. 

Antioxidant and 
neuroprotective activities of 
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 
against oxidative stress-
induced neurotoxicity. 

MEDLINE Cell Mol Neurobiol Experimental 

Atividade 
antiespasmódica, 
anti inflamatório, 
atividade 
antioxidante. 

Hyptis suaveolens extrato 
de metanol (HSME), 
apresentou atividades 
antioxidantes e 
diminuição da 
neurotoxicidade. 

 

  



Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 23 

 

 
 

13 

Quadro 1 – Publicações selecionadas para pesquisa, João Pessoa, 2020. (continuação) 

Autor/Ano Título Do Artigo Base Nome do Periódico 
Tipo de 
Estudo 

Indicações 
Populares 

Resultados Estudos 
Científicos 

HASSAN, S.K. et 
al., 2019. 

Antitumor activity of Cuphea 
ignea extract against 
benzo(a)pyrene-induced lung 
tumorigenesis in Swiss Albino 
mice. 

PubMed Toxicol Rep. Experimental 
Hipertensão arterial, 
aterosclerose, e 
doenças cardíacas 

Potenciais preventivos e 
terapêuticos de C. ignea 
extrair contra a tumorigênese 
pulmonar induzida por benzo 
(a) pireno em camundongos. 

JESUS, N.Z.T; 
FALCÃO, H.S; 
LIMA, G.R.M. et 
al., 2013. 

Hyptis suaveolens (L.) Poit 
(Lamiaceae), a medicinal plant 
protects the stomach against 
several gastric ulcer models 

MEDLINE 
Journal of 
Ethnopharmacology 

Experimental 
Tratar inflamação, 
úlcera gástrica e 
infecção 

Apresentou atividade 
gastroprotetora em diferentes 
modelos de úlcera gástrica 
aguda e como agente 
gastroprotetor. 

KASBIA, G. S; 
ARNASON, J. T; 
IMBEAULT, 
2009. 

No effect of acute, single dose 
oral administration of 
Momordica charantia Linn., on 
glycemia, energy expenditure 
and appetite: A pilot study in 
non-diabetic overweight men. 

MEDLINE 
Journal of 
Ethnopharmacology. 

Ensaio 
clínico 
controlado 

Tratar o 
comprometimento 
glicêmico 

Momordica charantia Linn 
com administração oral, sobre 
glicemia, gasto de energia e 
apetite. 

KIM, J.H; KIM M; 
JUNG, H.S; SOHN, 
Y, 2019. 

Leonurus sibiricus L. ethanol 
extract promotes osteoblast 
differentiation and inhibits 
osteoclast formation. 

Pubmed Int J Mol Med. 

Ensaio 
clínico 
controlado e 
randomizado 

Doenças 
ginecológicas, anti-
inflamatórios e 
antioxidantes 

Tratamento da osteoporose e 
outras doenças metabólicas 
ósseas. 

KRAWINKEL. et 
al., 2018. 

Bitter gourd reduces elevated 
fasting plasma glucose levels in 
an intervention study among 
prediabetics in Tanzania. 

MEDLINE 
Journal of 
Ethnopharmacology 

Ensaio 
clínico 
controlado e 
randomizado 

Diabetes II 

A Suplementação do fruto 
amargo indica benefícios na 
redução da glicose plasmática 
de jejum elevada em pré-
diabetes. 

LAPA, F. DA R; 
GADOTTI, V. M; 
MISSAU, F.C. et 
al., 2009. 

Antinociceptive properties of 
the hydroalcoholic extract and 
the flavonoid rutin obtained 
from Polygala paniculata L. in 
mice. 

MEDLINE 
Basic Clin 
Pharmacol Toxicol 

Experimental 
Tratamento de 
traumatismos e 
luxações 

Efeitos analgésicos de um 
extrato hidroalcoólico de 
Polygala paniculata em 
modelos comportamentais 
químicos e térmicos de dor 
em ratos, confirmando esta 
atividade. 

MARTINS; 
APPEL; 
COUTINHO. et al., 
2020. 

consumption of latex 
from euphorbia tirucalli l. 
promotes a reduction of tumor 
growth and cachexia, and 
immunomodulation in walker 
256 tumor-bearing rats 

medline 
Journal of 
Ethnopharmacology 

Experimental 

Látex de E. tirucalli, 
dissolvido na água 
potável para o 
câncer. 

Efeito antitumoral da ingestão 
de látex, indicando que pode 
ser útil como coadjuvante no 
tratamento de pacientes com 
câncer 

MISHRA, S. B; 
VERMA, A; 
MUKERJEE, A. et 
al., 2011. 

Anti-hyperglycemic activity of 
leaves extract of Hyptis 
suaveolens L. Poit in 
streptozotocin induced diabetic 
rats. 

MEDLINE 
Asian Pacific Journal 
of Tropical 
Medicine. 

Experimental Diabetes Atividade anti-hiperglicêmica 

MOREIRA. et al., 
2010. 

Chemical composition and 
antifungal activity of Hyptis 
suaveolens (L.) poit leaves 
essential oil against Aspergillus 
species. 

LILACS Braz. J. Microbiol., Experimental 

Infecções 
respiratórias e 
gastrointestinais, 
indigestão, 
resfriados, dores, 
febre, cãibras e 
doenças de pele. 

Presença de propriedades 
antifúngicas no óleo essencial, 
com possibilidade alternativa 
terapêutica para o tratamento 
de infecções por espécies de 
Aspergillus . 

 

  

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/famotidine
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/famotidine
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/famotidine
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/famotidine
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/famotidine
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Quadro 1 – Publicações selecionadas para pesquisa, João Pessoa, 2020. (continuação) 

Autor/Ano Título Do Artigo Base Nome do Periódico Tipo de Estudo 
Indicações 
Populares 

Resultados Estudos 
Científicos 

MOUSA, A.M, EL-
SAMMAD, N.M, 
HASSAN, S.K. et al., 
2019. 

Antiulcerogenic effect of 
Cuphea ignea extract against 
ethanol-induced gastric ulcer in 
rats. 

Pubmed 
BMC Complement 
Altern Med 

Experimental 
Distúrbios 
estomacais 

O extrato de C. ignea 
mostrou um potencial 
efeito gastroprotetor na 
úlcera gástrica induzida 
por etanol, e seu efeito 
pode ser mediado pela 
supressão do estresse 
oxidativo e inflamação 
gástrica. 

NOGUEIRA, F.L.P. et 
al., 2005 

Atividade analgésica e 
antiedematogênica de Polygala 
paniculata L. (Polygalaceae) 
selvagem e obtida por 
micropropagação. 

MEDLINE Rev. bras. farmacogn. Experimental 

Expectorante, 
sedativa e anti 
psicótica, contra 
gripes e para 
neutralizar o 
veneno de cobras. 

Etanólico de Polygala 
paniculata possui 
atividades analgésica e 
antiedematogênica. 

OLIVEIRA. et al., 
2015. 

Antibacterial mode of action of 
the hydroethanolic extract of 
Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 
involves bacterial membrane 
perturbations. 

MEDLINE 
Journal of 
Ethnopharmacology, 

Experimental 

Infecções, 
inflamações, 
feridas, distúrbios 
estomacais. 

Atividade 
antibacteriana. 

OTSUKA, FELIPE A.M. 
et al., 2020. 

Identification of caffeic acid 
and rutin by UHPLC MS/MS 
and antioxidant activity of 
Commelina erecta Lineu. in cell 
culture. 

MEDLINE An. Acad. Bras. Ciênc. Experimental 

Infecções 
oculares, erupções 
cutâneas, doenças 
hepáticas, como 
diuréticos e anti-
reumáticos. 

Antioxidante para 
minimizar o risco 
associado a doenças 
mediadas pelo estresse 
oxidativo como o câncer 
e o mal de Alzheimer. 

PABLOS, I; EGGER, M; 
VEJVAR, E; REICHL, V. 
et al., 2019. 

Similar Allergenicity to 
Different Artemisia Species Is a 
Consequence of Highly Cross-
Reactive Art v 1-Like 
Molecules. 

Pubmed Medicina (Kaunas). Experimental 
Alergia ao pólen 
de artemísia 

Pólen de artemísia é um 
alérgeno. 

PINTONG, A.R., 
RUANGSITTICH.A.I, J, 
AMPAWONG, S. et al., 
2020. 

Eficácia 
de extratos de Ageratum 
conyzoides contra trofozoítos 
de Giardia duodenalis : um 
estudo experimental. 

Pubmed 
BMC Complement 
Med Ther 

Estudo 
experimental 

Antiparasitário. 
Eficácia e segurança no 
tratamento da giardíase 

PRADO, F. O; LOPES, 
R. A; PAZ, K. DA; 
FRIEDRICHI, C. et al., 
2005. 

Hepatotoxicidade de plantas 
medicinais. XIV. ação da 
infusão de Artemisia vulgaris L. 
no rato. 

google 
academic 

Investigação - Revista 
Científica da 
Universidade de 
Franca. 

Estudo 
experimental 

Analgésica, anti-
helmíntica, 
antibacteriana, 
antiflatulenta e 
antiséptica. 

Hepatotoxicidade em 
doses baixas de ação 
reversível. 

SATOH M, SATOH Y, 
ISOBE K, FUJIMOTO Y, 
2003. 

Studies on the constituents of 
Leonurus sibiricus L. 

PubMed 
Chem Pharm Bull 
(Tokyo). 

Estudo 
experimental 

Tratamento de 
bronquite. 

Atividade citotóxica 
moderada contra células 
de leucemia (L 1210). 

SAMA FONKENG, L; 
MOUOKEU, R. S; 
TUME, C. et al., 2015. 

Anti-Staphylococcus aureus 
activity of methanol extracts of 
12 plants used in Cameroonian 
folk medicine. 

MEDLINE BMC Res Notes 
Estudo 
experimental 

Propriedade 
antimicrobiana. 

Propriedades inibitórias 
contra espécies de S. 
aureus 

SITAREK, P; SKAŁA, 
E; WYSOKIŃSKA, H; et 
al., 2016. 

The Effect of Leonurus sibiricus 
Plant Extracts on Stimulating 
Repair and Protective Activity 
against Oxidative DNA Damage 
in CHO Cells and Content of 
Phenolic Compounds. 

PubMed Oxid Med Cell Longev. 
Estudo 
experimental 

Antibacteriana, 
antiinflamatória e 
antioxidante 

Extratos de L. sibiricus 
mostraram efeitos 
protetores e 
estimulantes do reparo 
do DNA em células de 
ovário in vivo. aumento 
do nível de expressão 
dos genes antioxidantes 
(SOD2, CAT e GPx). 
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Quadro 1 – Publicações selecionadas para pesquisa, João Pessoa, 2020. (continuação) 

Autor/Ano Título Do Artigo Base Nome do Periódico Tipo de Estudo 
Indicações 
Populares 

Resultados Estudos 
Científicos 

SITAREK, P; RIJO, P; 
GARCIA, C. et al., 
2017. 

Antibacterial, Anti-
Inflammatory, Antioxidant, and 
Antiproliferative Properties of 
Essential Oils from Hairy and 
Normal Roots of Leonurus 
sibiricus L. and Their Chemical 
Composition. 

Pubmed Oxid Med Cell Longev. 
Estudo 
experimental 

Antibacteriana, 
antiinflamatóriae 
antioxidante. 

Os óleos essenciais da 
raiz de L. sibiricus 
possuem atividades 
antimicrobiana, 
antioxidante, 
antiproliferativa e 
antiinflamatória. 

SCHMIDT S, JAKAB M, 
JAV S. et al., 2013. 

Extracts from Leonurus 
sibiricus L. increase insulin 
secretion and proliferation of 
rat INS-1E insulinoma cells. 

PubMed 
Journal of 
Ethnopharmacology 

Estudo 
experimental 

Diabetes mellitus 

Extratos de Leonurus 
sibiricus L. aumentam a 
secreção de insulina e / 
ou promovem a 
proliferação celular. 

SUKMAWAN, Y.P; 
ANGGADIREDJA. K; 
ADNYANA, I.K, 2020. 

Anti-Neuropathic Pain Activity 
of Ageratum conyzoides L due 
to The Essential Oil 
Components. 

Pubmed 
CNS Neurol Disord 
Drug Targets. 

Experimental Analgésico 

O óleo essencial de A. 
conyzoides L é uma 
substância nova em 
potencial para uso como 
anti-dor neuropática. 

TSAI, C.H; CHEN, 
E.C.F; TSAY, H.S; et al., 
2012. 

Wild bitter gourd improves 
metabolic syndrome: a 
preliminary dietary 
supplementation trial. 

MEDLINE Nutrition Journal. 
Ensaio clínico 
controlado e 
randomizado 

Diabetes 

Momordica charantia L. 
liofilizado em cápsulas 
diariamente durante 
três meses melhorou a 
síndrome metabólica. 

YAMAMOTO, L.A. et 
al., 1991. 

Pharmacological screening of 
Ageratum conyzoides L. 
(mentrasto) 

LILACS 
Mem. Inst. Oswaldo 
Cruz. 

Experimental 
Antiinflamatoria, 
analgesica e 
antidiarreica 

O extrato de Ageratum 
conyzoides L. in vitro 
apresentou atividade 
semelhante à histamina. 

 
Conhecido no Brasil popularmente como “cordão-de-frade”, Leonotis nepetifolia R. Br., Lamiaceae, tem 
sido utilizado na medicina popular para tratar doenças inflamatórias como reumatismo, bronquite e asma. 
Foram investigados os efeitos de três tipos de diterpenóides, nepetaefuran, leonotinina e leonotina, que 
foram isolados de L. nepetaefolia R. Br., na via de sinalização do lipopolissacarídeo (LPS) para elucidar o 
mecanismo anti-inflamatório envolvido. Em respaldo ao uso popular os resultados demonstraram que 
nepetaefuran e leonotinina podem ser os componentes responsáveis pela atividade anti-inflamatória 
(FUMIHITO et al., 2015).  O extrato hidroetanólico de folhas de L. nepetifolia (HE Ln), incluindo análise 
fitoquímica, indica que HE Ln apresenta baixa citotoxicidade e potente atividade antibacteriana (OLIVEIRA 
et al., 2015). 

Cordão-de-são-francisco, com nome científico Leonurus sibiricus L. (LS), (família Lamiaceae). A utilização 
como erva medicinal é indicada, com base na tradição popular, para casos de resfriado, bronquite e 
reumatismo (CASTELLUCCI et al., 2000). É usado no tratamento de irregularidades menstruais, 
amenorréia, malária e hipertensão (TAEHAKKYO; YŎN'GUSO, 1998).  Resultados in vitro, LS inibiu a 
redução da densidade mineral óssea e a relação volume ósseo / volume total em um modelo de rato de 
osteoporose induzida por perda óssea induzida por lipopolissacarídeo (LPS), sugerida como agente 
valioso para o tratamento da osteoporose e outras doenças metabólicas ósseas (KIM et al., 2019). Extratos 
de Leonurus sibiricus L. aumentam a secreção de insulina e / ou promovem a proliferação celular, os 
princípios terapêuticos subjacentes no uso empírico de formulações contendo LS em Diabetes Mellitus 
(DM) e distúrbios relacionados (SCHMIDT et al., 2013). O extrato etanólico da parte aérea de Leonurus 
sibiricus L. exibiram atividade citotóxica moderada (IC (50) = 50-60 mcg / ml) contra células de leucemia 
(L 1210) em culturas de tecidos (SATOH, 2003). As raízes e partes aéreas de extratos de plantas de L. 
sibiricus in vitro, apresentam propriedades antioxidantes mais fortes, podem ser responsáveis por 
estimular as células CHO a reparar danos no DNA induzidos por oxidação, bem como proteger o DNA por 
meio da ativação aprimorada dos genes antioxidantes (SOD 2, CAT e GPx) regulando a capacidade 
antioxidante intracelular (SITAREK; SKAŁA; WYSOKIŃSKA et al., 2016). Os óleos essenciais da raiz de L. 
sibiricus possuem atividades: antimicrobiana, antioxidante e anti-inflamatória podem ser usados como 
alternativa aos agentes antimicrobianos sintéticos (SITAREK; RIJO; GARCIA et al., 2017). 

Erva-de-são-joão, com nome científico Ageratum conyzoides L., pertence à família asteraceae, é uma erva 
pilosa, cosmopolita, comum no Nordeste do Brasil. Seus nomes populares são: mentrasto, catinga- de-
bode, erva-de-são-joão, erva-de-são-josé, erva-de-santa-lúcia entre outros. São atribuídas às suas folhas 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Mem.%20Inst.%20Oswaldo%20Cruz
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Mem.%20Inst.%20Oswaldo%20Cruz
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propriedades cicatrizantes, hemostáticas, (LORENZI; MATOS, 2008 p. 115). Indicado para cólica uterina e 
intestinal, diarreia e disenteria, reumatismo, dores, anti-inflamatória entre outras (DANTAS, 2007, p. 304).  
Avaliação in vitro, o extrato apresentou uma inesperada atividade semelhante à histamina, característica 
de um agonista parcial (YAMAMOTO et al., 1991). Foi avaliada em experimentos pré-clínicos a atividade 
antineuropática do óleo essencial, concluindo-se que o componente do óleo essencial de A. conyzoides L 
tem uma substância nova com potencial para uso na dor neuropática (SUKMAWAN; ANGGADIREDJA; 
ADNYANA, 2020). Outros autores investigaram extratos da planta contra Giardia e descobriram que pode 
ser uma fonte potencial de drogas anti-Giardia. Além disso, a exposição a esses extratos alterou a 
ultraestrutura dos trofozoítos de Giardia, como os flagelos e os discos ventrais, que são as estruturas alvo 
dos medicamentos anti- Giardia comerciais (PINTONG et al., 2020). Ambos os estudos apresentados 
necessitam de maiores aprofundamentos.  

Erva-de-santa-luzia com nome científico Commelina erecta L. cresce espontânea no Brasil e tem 
importância etnofarmacológica, pois o extrato de suas folhas encontra aplicações em infecções oculares, 
erupções cutâneas, doenças hepáticas, como diuréticos e antirreumáticos. Estudo científico mostrou a 
presença de ácido cafeico mesmo em diferentes condições de experimentação e outras substâncias ainda 
não caracterizadas. Dessa forma, essa planta possui potencial antioxidante para minimizar o risco 
associado a doenças mediadas pelo estresse oxidativo como o câncer e o mal de Alzheimer (OTSUKA et al., 
2020). Outros estudos mostraram que, C. erecta possui propriedades inibitórias interessantes contra 
espécies de S. aureus (SAMA FONKENG et al., 2015). 

A flor-de-são-joão, cujo nome científico é Artemisia vulgaris L., é originada da Ásia e naturalizada no Brasil 
e em quase todo o mundo. Estudos mostraram que ela apresenta atividade analgésica, anti-helmíntica, 
antibacteriana, antiflatulenta, antifúngica, antirreumática, antiséptica, afrodisiaca, estimulante do apetite, 
estimulante da bile, depressora do sistema nervoso central, digestiva, diurética, emética, expectorante, 
hemostática, laxativa, sedativa, estimulante do útero e vasodilatadora uterina. O infuso em altas doses, 
testado em ratos mostraram hepatotoxicidade como também em doses baixas sendo totalmente 
reversíveis. O pólen de artemísia é um alérgeno conhecido, acontecendo também em espécies da mesma 
família, compositae (PRADO et al., 2005); (PABLOS et al., 2019). 

Cuphea ignea A. DC. é conhecida como flor de santo Antônio (STUMP, 2017). Cuphea é o maior gênero da 
família Lythraceae, nativa do México e das Índias Ocidentais. Algumas espécies de Cuphea são bastante 
utilizadas na medicina popular no tratamento de hipertensão arterial, aterosclerose, e doenças cardíacas. 
Estudos realizados com a Cuphea ignea A. DC. no Egito chegaram à conclusão de que ela pode ser usada 
como tratamento complementar na hipertensão e outras complicações cardiovasculares (WALAA; 
MAGED; ISMAIL, 2020). Foi realizado um estudo para avaliar os efeitos do extrato etanólico aquoso da 
parte aérea de C. ígnea para verificar seu efeito gastroprotetor contra úlcera gástrica induzida por etanol 
em ratos. Os estudos demonstraram que C. ígnea é um agente anti úlcera promissor, corroborando com o 
uso popular (MOUSA, 2019). Em avaliação da atividade antitumoral do extrato de Cuphea ignea contra a 
tumorigênese pulmonar induzida por benzopireno em camundongos albinos comprovando potenciais 
preventivos e terapêuticos (HASSAN, 2019). 

Melão-de-são-caetano, cujo nome científico Momordica charantia L. pertence a família Cucurbitaceae, tem 
sido amplamente usada tradicionalmente como alimento e medicamento fitoterápico para diabetes 
mellitus tipo 2 na Ásia, Brasil e África Oriental. Com a administração do pó seco da polpa da fruta de M. 
charantia reduziu hemoglobina glicada (A1C), tolerância à glicose oral de 2 horas (OGTT), glicemia de 
duas horas (AUC) da glicose, peso, índice de massa corporal (IMC), percentual de gordura e circunferência 
da cintura (CC), com aumento da AUC da insulina, primeira fase e secreção total de insulina (CORTEZ-
NAVARRETE et al., 2018). A suplementação do fruto indica benefícios na redução da glicose plasmática de 
jejum elevada em pré-diabetes (KRAWINKEL et al., 2018). A suplementação com 4,8 gramas de pó do fruto 
de M. charantia liofilizado em cápsulas diariamente durante três meses melhorou a síndrome metabólica 
(MetS) em seres humanos (TSAI; CHEN; TSAY et al., 2012). O melão de são caetano teve um efeito 
hipoglicêmico modesto e reduziu significativamente os níveis de frutosamina em pacientes com diabetes 
tipo 2 que receberam 2.000 mg / dia durante 4 semanas (FUANGCHAN; SONTHISOMBAT; SEUBNUKARN 
et al., 2011). Em estudo em homens não diabéticos com sobrepeso, nenhum efeito foi observado em dose 
única de M. charantia com administração oral, sobre glicemia, gasto de energia e apetite: (KASBIA; 
ARNASON; IMBEAULT, 2009). Em estudo randomizado in vivo a M. charantia manteve os níveis normais 
de glicose em todos os grupos experimentais, reduziu os níveis de triglicerídeos e lipoproteínas de baixa 
densidade e aumenta os níveis de lipoproteína de alta densidade. Apresentou ação antioxidante, indicado 
por baixos níveis de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico e níveis normais de glutationa reduzida 
(CHATURVEDI; GEORGE, 2010).  
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São-pedro-caá também conhecida no Brasil como “alfazema”, cujo nome científico é Hyptis suaveolens (L.) 
Poit. (Lamiaceae). Utilizado popularmente no tratamento de infecções respiratórias e gastrointestinais, 
indigestão, resfriados, dores, febre, cãibras e doenças de pele (ASEKUN; EKUNDAYO; ADENIYI, 1999); 
(OLIVEIRA; CAMPOS; OLIVEIRA et al., 2005). Composição química do óleo essencial (OE) de folhas de H. 
suaveolens (L.) onde predomina o eucaliptol (47,64%) (MOREIRA et al., 2010) e globulina chan 11S com 
potencial em sistemas alimentares (BOJÓRQUEZ-VELÁZQUEZ; LINO-LÓPEZ; HUERTA-OCAMPO et al., 
2016). Propriedades anti- Aspergillus apoiando como fonte alternativa de novos compostos antifúngicos 
(MOREIRA et al., 2010). Atividades antioxidantes e citotóxicas de H. suaveolens (L.) (OE) nas células 
cancerosas da próstata e do colo do útero (BAGORA; CHRISTELLE; SAMSON et al., 2020). Atividades 
antioxidantes e neuroprotetoras contra a neurotoxicidade induzida por estresse oxidativo (GHAFFARI; 
GHASSAM; NAYAKA et al., 2014). Atividade gastroprotetora em diferentes modelos de úlcera gástrica 
aguda (JESUS; FALCÃO; LIMA et al., 2013). Atividade anti-hiperglicêmica significativa que pode ser 
atribuída a efeitos estimulantes sobre a utilização da glicose e enzima antioxidante (MISHRA; VERMA; 
MUKERJEE et al., 2011). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de toda a evolução tecnológica, a humanidade continua recorrendo ao Sagrado, através do uso de 
plantas e ervas, associando-as a rituais religiosos, quando acometida de alguma enfermidade. As 
sociedades egípcias, assírias, gregas, chinesas, africanas e tantas outras, vêm perpetuando tal 
conhecimento, no decorrer de milênios da sua existência sobre a Terra.  

No Brasil, não poderia ser diferente, principalmente por ser uma nação rica, tanto na diversidade étnica e 
religiosa, quanto nas suas reservas naturais em espécies botânicas. O povo brasileiro é formado 
historicamente pela influência europeia (principalmente portuguesa), africana e indígena local, resultando 
em uma ampla mistura de saberes populares que se mesclam nos campos religioso e cultural. 

O culto aos santos católicos, trazido para o país desde a Colonização, foi incorporado aos costumes do 
brasileiro, fazendo parte do seu cotidiano, nomeando cidades, acidentes geográficos e várias espécies de 
plantas conhecidas nas comunidades. De acordo com a revisão narrativa sistemática realizada, a devoção 
religiosa deixou seu registro nos nomes das sementes, folhas, raízes, flores e frutos de várias plantas 
medicinais espalhadas pelos quintais e jardins brasileiros.  

No decorrer das pesquisas realizadas constatamos que alguns artigos científicos mencionam os nomes 
populares das plantas estudadas, permitindo a divulgação desse aprendizado para os estudantes de 
graduação, pós-graduação, e para além das fronteiras acadêmicas, ajudando a disseminar este 
conhecimento para a população em geral. 

Os estudos científicos são importantes para a comprovação das propriedades terapêuticas preconizadas 
pela tradição popular, mesmo que o povo já faça uso das referidas plantas no decorrer de séculos. Afinal, 
unir o saber popular e os conhecimentos farmacológicos contribui para uma melhor gestão dos problemas 
de saúde pública. 

Este artigo é uma contribuição aos estudos que relacionam a religiosidade ao universo das práticas em 
saúde que envolve plantas medicinais. Trata-se de uma temática inesgotável de possibilidades 
interpretativas. Portanto, as informações neste texto apresentadas, fazem parte de um leque de 
conhecimentos, que sempre estará aberto a novas descobertas. 
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Resumo: Objetivou-se identificar a tecnologia do cuidado mais utilizada pelas 

parturientes em uma maternidade. Estudo descritivo e exploratório com abordagem 

quantitativa, realizado com 65 parturientes mediante a uma entrevista estruturada 

contendo 20 perguntas fechadas referentes à identificação, perfil sociodemográfico e 

obstétrico bem como as tecnologias do cuidado ofertadas. Os resultados apontam que a 

maioria das parturientes tinha entre 20 e 30 anos de idade (66,1%), eram casadas ou em 

união estável (59,9%), com ensino médio completo (41,5%) e multigestas (63,1%). Com 

relação ao uso de tecnologias do cuidado à parturiente, todas (100%) relataram que o 

banho de chuveiro e a massagem foram eficazes frente ao trabalho de parto, 

minimizando as dores e o desconforto. Conclui-se que o uso de tecnologias do cuidado 

contribui para a autonomia da mulher, além de favorecer um processo mais fisiológico e 

humanizado diante do parto normal. 

 

Palavras Chave: Parto Normal; Parto Humanizado; Saúde da Mulher; Cuidados de 

Enfermagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

O parto como processo natural e fisiológico abrange fatores biológicos, psicológicos e socioculturais. No 
entanto, alguns partos necessitam de intervenções, levando a uma transição de partos domiciliares para 
eventos institucionalizados, que favorecem a assistência médica, deixando de lado as parteiras. O que 
outrora era visto como um processo natural passou a ser considerado um evento perigoso, necessitando a 
presença do médico e retirando da mulher o seu protagonismo durante o trabalho de parto (HANUM et al., 
2017). 

Neste contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda mudanças na assistência ao parto 
hospitalar e medicalização no Brasil, em consequência do uso abusivo de intervenções que geram risco 
para a mãe e o bebê como a episiotomia, amniotomia, enema e a manobra de Kristeller. A proposta da OMS 
é diminuir a efetuação dessas práticas, dado os múltiplos malefícios comprovados (Ministério da Saúde, 
2015) 

Averiguando métodos para a assistência obstétrica direcionada para o poder de decisão da mulher, como a 
autonomia e liberdade, o Ministério da Saúde publicou o Programa de Humanização no Pré-Natal e 
Nascimento, que tem o intuito de garantir a melhoria do acesso, cobertura e qualidade no 
acompanhamento do pré-natal, assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao recém-nascido, 
encorajando um atendimento obstétrico integral e garantindo os direitos de escolha da mulher (BRASIL, 
2002). 

As tecnologias do cuidado são divididas em dura, leve-dura e leve. Tecnologia dura ou trabalho morto 
refere-se ao instrumental complexo em seu conjunto, englobando todos os equipamentos para 
tratamentos, exames e a organização das informações; a leve-dura refere-se aos saberes profissionais, 
bem estruturados com a clínica, a epidemiologia e os demais profissionais que compõem a equipe.  As 
tecnologias leves são aquelas utilizadas nas relações humanas, como a produção de vínculo, 
autonomização, acolhimento, no encontro entre o profissional e o usuário/paciente (CESTARI et al., 2015). 

Ressalta-se ainda a necessidade do uso de tecnologias do cuidado de enfermagem na prática do processo 
de parir, que não sejam invasivas à fisiologia do corpo feminino, à sua mente e privacidade. O cuidado não 
invasivo tem uma dimensão de estabelecimento de vínculo de confiança com o enfermeiro, e mesmo 
quando ocorrem condutas que expressem o cuidado na intimidade de seu corpo biológico ou sociocultural, 
esses não são percebidos como processo de invasão da sua privacidade (DUARTE et al., 2019). 

 Nesta perspectiva, as tecnologias leve do cuidado mostram-se fundamentais para um trabalho de parto 
efetivo, trazendo relaxamento e diminuição das dores, sem falar, no momento único da fase da vida de 
uma mulher (BRASIL, 2017).  

Sendo assim, durante o processo de parir, compreende-se que a presença do enfermeiro obstetra junto a 
mulher é de suma relevância, necessitando ter conhecimento e competências ante as tecnologias do 
cuidado para o alívio da dor como massagens, posições de trabalho de parto, uso de bola de Bobath, banho 
de aspersão, aromaterapia e musicoterapia de forma a promover conforto e auxílio a parturiente (GOMES; 
DAVIM, 2018). 

Justifica-se este estudo pela necessidade de conhecer quais as tecnologias do cuidado disponíveis para as 
parturientes nas maternidades, visto que, a utilização desses métodos são opções beneficentes para o 
alívio da dor, de modo a substituir as técnicas invasivas, analgésicas e anestésicas. 

Portanto, este estudo tem como objetivo identificar a tecnologia do cuidado mais utilizada pelas 
parturientes em uma maternidade. 

 

2. MÉTODO 

Estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa, realizado em um hospital universitário no 
setor da maternidade, no município de Ponta Grossa - Paraná, nos meses de dezembro de 2019, janeiro e 
fevereiro de 2020. 

A população foi composta por 65 mulheres submetidas ao parto normal e que estivessem internadas na 
maternidade, sendo estes os critérios de inclusão. Os critérios de exclusão foram mulheres submetidas ao 
parto cesárea, que não estivessem internadas e não concordassem em participar do estudo. 

A coleta de dados foi realizada mediante a uma entrevista estruturada, contendo 20 perguntas formuladas 
referentes à identificação, perfil sociodemográfico e obstétrico bem como as tecnologias de cuidado 
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ofertadas. Os questionários foram preenchidos pela pesquisadora, no local de estudo e durou em média 20 
minutos. As informações foram digitadas em planilha Excel e analisadas por meio do software Statistical 
Package for Sciences (SPSS) versão 13. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Ponta Grossa sob 
parecer nº 3.234.262/2019 (anexo II). A participação no estudo se deu após o aceite ao convite, firmada 
pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme Resolução nº 466/2012. 

 

3. RESULTADOS 

Com base nos resultados da pesquisa, das 65 mulheres em relação ao perfil sociodemográfico, verificou-se 
que 12 (18,4%) mulheres pertenciam a faixa etária de 16 a 20 anos, 43 (66,1%) entre 20 a 30 anos e 10 
(15,3%) mulheres acima de 30 anos. Quanto a situação conjugal, 39 (59,9%) mulheres são casadas ou em 
união estável e 26 (40%) são solteiras, dessas 15 (23,0%) têm ensino fundamental completo, 16 (24,7%) 
ensino fundamental incompleto e 27 (41,5%) o ensino médio completo. 

No que diz respeito ao perfil obstétrico das mulheres, 24 (36,9%) são primigestas e 41 (63,1%) 
multigestas, dessas multigestas 37 (56,9%) delas tiveram pelo menos um parto normal. Com relação as 
consultas de pré-natal recomendadas pelo Ministério da Saúde, 65 (100%) mulheres tiveram adesão às 
consultas, dessas 16 (24,7%) realizaram menos de seis e 49 (75,3%) fizeram seis ou mais consultas nas 
unidades de saúde do seu bairro, essas consultas eram intercaladas entre o médico e o enfermeiro da 
unidade.  

Quanto as tecnologias do cuidado ofertadas pela equipe de enfermagem às parturientes 47 (72,3%) 
utilizaram a bola de Bobath, 46 (70,7%) o banho de chuveiro morno, 34 (52,3%) a massagem, 6 (9,2%) o 
banquinho, 4 (6,1%) o cavalinho e a musicoterapia apenas 2 (3%) parturientes fizeram uso. Das 
tecnologias utilizadas para o cuidado à parturiente, 100% relataram que o banho de chuveiro morno e a 
massagem foram eficazes frente ao trabalho de parto, minimizando as dores e o desconforto. 

 

4. DISCUSSÃO 

Com relação à faixa etária, este estudo demonstrou predomínio de parturientes entre 20 e 30 anos de 
idade, tais resultados são semelhantes aos achados de Francisco e colaboradores (2016), em que 61,8% 
mulheres pertenciam a mesma faixa etária, apontada na literatura como a idade materna que demonstra 
menor frequência de complicações obstétricas.  

Quanto a situação conjugal, autores relatam que a predominância de mães com apoio de um companheiro 
é considerado positivo, uma vez que a situação conjugal segura traz melhora quanto à situação psicológica 
e estabilidade econômica da família, ajudando esta mulher a passar por uma experiência mais positiva em 
todos os aspectos do nascimento (BARBOSA et al., 2017; GOMES; TORRES; DANTAS, 2009). 

Outra evidência relevante quanto o perfil sociodemográfico, neste estudo, foi o nível de escolaridade entre 
as parturientes, 41,5% tinha ensino médio completo. Um estudo apresentado por Barbosa e colaboradores 
(2017), 52,6% das parturientes tinham o ensino fundamental, o que denota em muitas situações, menor 
entendimento e autonomia frente ao processo de parir.  

No que concerne ao perfil obstétrico, têm-se um estudo realizado com participantes de uma maternidade 
pública, em Fortaleza-Ceará, o qual identificou um percentual (48,1%) de mulheres que passaram por 
duas gestações ou mais, porém a prevalência de puérperas submetidas ao parto cesárea foi muito maior se 
comparado ao presente este (LEITE et al., 2013). 

Vale ressaltar, nesta pesquisa, que as parturientes tiveram 100% de adesão as consultas de pré-natal, 
superando o quantitativo apresentado em outros estudos. Segundo Leite e colaboradores (2013), o pré-
natal é um fator importante de proteção para o binômio mãe-filho, dado que, realizado adequadamente, 
possibilita melhores resultados na gestação, parto e puerpério. Em seu estudo, os autores apontam sobre 
os antecedentes obstétricos e à gestação atual de puérperas, em que 98% tinham sido assistidas nas 
consultas de pré-natal, porém este demonstrou a realização de 7 consultas ou mais (44,9%). 

Das tecnologias do cuidado utilizadas pelas parturientes, neste estudo, todas (100%) relataram que o 
banho de chuveiro morno e a massagem foram eficazes frente ao trabalho de parto. A literatura aponta 
que banho de chuveiro morno funciona por meio do estimulo que a água quente faz, o calor promove o 
aumento da circulação sanguínea, inibindo os agentes estressores, motivados pela contração durante o 
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trabalho de parto. Normalmente, o banho de chuveiro deve seguir uma aplicabilidade terapêutica onde a 
temperatura da água deve permanecer por volta de 37 a 38ºC (ARAUJO, et al. 2018). 

 Quanto à massagem, o autor relata que esta reduz as reações comportamentais, o estresse e a ansiedade 
frente à dor, tendo a região lombo sacral como a mais utilizada no alívio da dor, para as parturientes 
(GAYESKI; BRUGGEMANN, 2010) 

 Ainda referente às tecnologias do cuidado, Barbieri e colaboradores (2013), revelaram que o uso isolado 
da bola de Bobath não mostrou resultados significantes, no entanto, quando utilizada de forma combinada 
com o banho de chuveiro morno, esta tecnologia trouxe redução significativa da dor, bem como ansiedade 
e o estresse na parturiente. Os autores também apontam que cerca de um terço das parturientes (32,9%) 
referiu-se ao uso da bola de Bobath para auxílio da descida e encaixe da apresentação fetal. 

Quanto ao “cavalinho” e o “banquinho U”, estas tecnologias do cuidado são utilizadas com a finalidade de 
promover o relaxamento, aumentar a dilatação e diminuir a dor. Durante o trabalho de parto, quando 
ocorrem as contrações a parturiente pode optar por ficar no cavalinho para receber massagem na região 
lombar, enquanto o “banquinho U” é utilizado sob o chuveiro com água morna para favorecer a dilatação 
(ARAÚJO et al., 2018).   

Outra tecnologia do cuidado ofertada às parturientes é a musicoterapia, sendo que esta provoca respostas 
favoráveis ao contexto terapêutico, pois é capaz de minimizar a angústia, diminuir a ansiedade, aflição, 
estresse, medo e pânico da mulher diante do trabalho de parto, e tem ainda o intuito de proporcionar o 
alívio aos estímulos dolorosos (SILVA et al., 2012). 

 

5. CONCLUSÃO 

Pode-se apurar a partir da análise dos dados obtidos neste estudo, que as tecnologias do cuidado mais 
utilizadas pelas parturientes como a bola de Bobath, banho de chuveiro morno e a massagem exercem 
grande influência sobre a qualidade do parto normal, diminuindo a dor e promovendo um pouco de 
conforto para que a mulher tenha uma experiência menos dolorosa. 

Por isso, torna-se essencial que as tecnologias do cuidado para assistência ao parto normal sejam 
utilizadas, por serem mais seguras e acarretarem menos intervenções à parturiente. A utilização dessas 
tecnologias do cuidado favorecem o relaxamento da mulher para um processo mais fisiológico diante do 
parto. Entretanto, é importante realçar que apesar das tecnologias serem de fácil aplicação e baixo custo 
para os serviços de saúde, faz-se necessário que mais estudos sejam realizados para identificar os seus 
efeitos no manejo do alívio da dor frente ao trabalho de parto e parto. 

Finalmente, ressalta-se que o encorajamento e a confiança transmitidos por um enfermeiro compreensivo 
pode ter uma influência marcante na redução da tensão emocional no trabalho de parto, principalmente 
quando se dá à mulher oportunidade de discutir seus sentimentos, realizar indagações e expressar seus 
temores. 

 

REFERÊNCIAS 

[1] ARAUJO, A. D. S. C. et al. Métodos não farmacológicos no parto domiciliar. Revista de Enfermagem UFPE, 
Recife, v. 12, n. 4, p. 1091-1096, 2018. Disponível em: 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/230120/28686. Acesso em: 04 agosto. 2020. 

[2] BARBIERI, M. et al. Banho quente de aspersão, exercícios perineais com bola suíça e dor no trabalho de 
parto. Acta Paul. Enfermagem, São Paulo, v. 26, n. 5, p. 478-484, 2013. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/ape/v26n5/a12v26n5.pdf. Acesso em: 4 de agosto. 2020. 

[3] BARBOSA, C. N. S. et al. Caracterização dos partos segundo aspectos obstétricos e sócio demográficos das 
parturientes de Teresina-Pi, 2011. Revista de Enfermagem da UFPI, Teresina, v. 2, n. 2, p. 40-47, 2013. Disponível em: 
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/7891/1/2013_art_grfsilva4.pdf. Acesso em: 04 agosto 2020. 

[4] BARBOSA, E. M. et al. Perfil sociodemográfico e obstétrico de parturientes de um hospital público. Revista 
Rene (online), v. 18, n. 2, p. 227-233, 2017. Disponível em: http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/19254/29971. 
Acesso em: 04 agosto 2020. 

[5] BRASIL. Ministério da Saúde.  Diretrizes de Atenção à Gestante: a operação cesariana. Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) – Brasília, DF, 2015. 

[6] BRASIL. Ministério da Saúde. Política de Humanização no Pré-Natal e Nascimento. Brasília, 2000. 



Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 23 

 

 
 

26 

[7] BRASIL. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Gestão e Incorporação 
de Tecnologias em Saúde. Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal. Brasília: Ministério da Saúde. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf.  

[8] CESTARI, V. R. S. et al. Tecnologias do cuidado utilizadas pela enfermagem na assistência ao paciente 
politraumatizado. Cogitare Enfermagem, [S.l.], v. 20, n. 4, nov. 2015. Disponível em: 
<https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/40819/26632>. Acesso em: 28 sep. 2020. 

[9] DAVIM, R. M. B.; TORRES, G. D. V.; DANTAS, J. D. C. Efetividade de estratégias não farmacológicas no alivio da 
dor de parturientes no trabalho de parto. Rev. Esc. Enfermagem USP, v. 43, n. 2, p. 438-445. 2009. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/reeusp/v43n2/a25v43n2.pdf. Acesso em: 4 de agosto. 2020 

[10] DUARTE, M. R. et al. Tecnologias do cuidado na enfermagem obstétrica: contribuição para o parto e 
nascimento. Cogitare Enfermagem. V. 24, 2019. Disponível em: 
https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/54164/pdf. Acesso em 04 agosto. 2020. 

[11] FRANCISCATTO, M. D. P. et al. Delineamento do perfil epidemiológico de puérperas e recém-nascidos. Rev. 
Enferm UFPE on line, Recife, v. 8, n. 5, 2014. Disponivél em: 
http://periodicos.uefs.br/index.php/saudecoletiva/article/view/4493/4108. Acesso em 04 agosto 2020. 

[12] GAYESKI, M. E.; BRUGGEMANN, O. M. Métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto: 
uma revisão sistemática. Texto contexto - enfermagem, Florianópolis, v. 19, n. 4, p. 774-782, 2010. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/tce/v19n4/22.pdf. Acesso em: 04 agosto. 2020. 

[13] GOMES, E. C. H.; DAVIM, R. M. B. Prática do enfermeiro obstetra quanto ao alívio da dor de parturientes. 
Revista de Enfermagem UFPE on line, v. 12, n. 12, p. 3426-3435, 2018. Disponível em: 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/237709/30858. Acesso em 12 nov. 2019.  

[14] HANUM, S. D. P. et al. Estratégias não farmacológicas para o alívio da dor no trabalho de parto: efetividade 
sob a ótica. Revista de Enfermagem UFPE On Line, v. 11, n. 8, p.3303-3309, 2017. Disponível em: 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/110197/22089. Acesso em 12 nov. 2019. 

[15] LEITE, F. M. C. et al. Perfil socioeconômico e obstétrico de puérperas assistidas em uma maternidade 
filantrópica. Cogitare Enfermagem, v. 18, n. 2, p. 344-350, abril-jun., 2013. Disponível em: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=483649271020. Acesso em 04 agosto 2020. 

[16] MAFETONI, R. R.; SHIMO, A. K. K. Métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto: 
revisão integrativa. Revista Mineira de Enfermagem, v. 18, n. 2, p. 505-512, 2014. Disponível em: 
https://cdn.publisher.gn1.link/reme.org.br/pdf/v18n2a18.pdf. Acesso em 04 agosto 2020. 

[17] SILVA, M. N. et al. A música para indução de relaxamento na Terapia de Integração Pessoal pela Abordagem 
Direta do Inconsciente: ADI/TIP. Contextos Clínicos, São Leopoldo, v. 5, n. 2, p. 88-99, 2012. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cclin/v5n2/v5n2a04.pdf. Acesso em 04 agosto 2020. 

[18] SOUZA, E. N. S.; AGUIAR, M. G. G.; SILVA, B. S. M. Métodos não farmacológicos no alívio da dor: equipe de 
enfermagem na assistência a parturiente em trabalho de parto e parto. Revista de Enfermagem, v. 18, n. 2. 2015. 
Disponível em: http://periodicos.pucminas.br/index.php/enfermagemrevista/article/view/11693. Acesso em 04 
agosto 2020. 

  



Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 23 

 

 
 

27 

Capítulo 3 
 

O desafio do aleitamento materno: Promoção e 
incentivo nas equipes de Saúde da Família 
 

Larissa Gonçalves Abrantes de Oliveira 

Maria Jussiany Gonçalves de Abrantes  

 

Resumo: O aleitamento materno é a primeira fonte alimentar da criança e traz inúmeros 

benefícios. Crianças em aleitamento materno têm menos riscos de infecções 

respiratórias, gastrointestinais, diarreias e alergias. Diante do exposto realizou-se um 

levantamento sobre as vantagens da amamentação para mãe e filho, mitos e crenças 

sobre o aleitamento materno e fatores relacionados ao abandono da amamentação que 

por sua vez observou-se que fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais 

interferem muitas vezes nesse processo. Embora o Ministério da Saúde recomende o 

leite como alimentação exclusiva do bebê até o sexto mês de vida, há dificuldade para as 

mães em permanecer com este tipo de aleitamento, seja introduzindo alimentos 

diversos ou por outras causas do desmame precoce. Torna-se necessária que as equipes 

de saúde da família atuem efetivamente na promoção desta ação e que os profissionais 

nela inseridos possuam embasamento teórico-científico e prático no manejo do mesmo. 

Portanto, para que esse ato tenha o sucesso almejado precisamos de políticas públicas 

eficientes e profissionais capacitados para a orientação das mães e seus familiares desde 

o pré-natal. 

 

Palavras-chave: Aleitamento materno. Promoção. Incentivo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O leite materno é composto por água, carboidratos, lipídeos e proteínas, fundamentais para o 
desenvolvimento psíquico e emocional da criança. Além disso, é o único que contém fatores imunológicos 
e isenção de bactérias (NUNES, 2015). 

O ato de amamentar não é apenas o bebê receber o leite da mãe, existe uma troca de calor, amor e conforto 
entre ambos (NUNES, 2015). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a amamentação deve ser iniciada o quanto antes, se 
possível ainda na sala de parto ou na primeira hora de vida e mantida exclusivamente sem ser introduzido 
nenhum outro tipo de alimento sólido, semissólido ou líquidos nos seis primeiros meses de vida, só depois 
desse período iniciar alimentação complementar adequada podendo ser mantido o aleitamento até os dois 
anos. 

Os benefícios do aleitamento materno (AM) envolvem não só as crianças e suas mães, mas também a 
família e a sociedade. A curto prazo, esses benefícios podem ser vistos na diminuição da morbimortalidade 
infantil, pois os pequenos terão menos episódios de diarreias e infecções respiratórias por exemplo. 
Estudos indicam ainda que o AM está associado ao menor índice de doenças alérgicas como a asma 
brônquica e a alergia a alimentos, assim como um melhor desenvolvimento cognitivo, diminuição de 
problemas na mastigação, deglutição, articulação das palavras, má oclusão dentária e respiração (NUNES, 
2015). 

Outras associações também são encontradas no surgimento em menor escala de doenças crônicas como o 
diabetes mellitus, sobrepeso e obesidade, sendo um ponto positivo quanto maior a duração do AM 
maiores serão seus benefícios (NUNES, 2015). 

Outras vantagens são observadas em mulheres que amamentam, tais como proteção contra o câncer de 
mama, de ovário e de endométrio, além de recuperar o peso mais rapidamente, o sangramento pós-parto 
diminui e a anemia associada a perda sanguínea também (NUNES, 2015). 

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica baseada nos conhecimentos do profissional de saúde com suas 
habilidades além de uma comunicação eficiente, ou seja, ações de promoção, apoio e incentivo ao 
aleitamento materno realizadas no pré-natal e conduzidas por profissionais capacitados se torna um 
ambiente ideal para o esclarecimento de dúvidas e diminuição da ansiedade. Os mesmos precisam ouvir 
atentamente essa gestante, entendê-la, ajudá-la a tomar decisões e dialogar com ela sobre as suas dúvidas, 
conceitos, medos, tabus, mostrá-la a importância e a responsabilidade de suas decisões sem preconceito e 
discriminação. 

Portanto, é necessária a implantação de uma educação continuada e permanente como elemento-chave na 
capacitação em amamentação possibilitando maiores oportunidades de divulgar e promover o 
aleitamento materno, incentivando as mães a amamentarem seus filhos. Sendo assim, as intervenções de 
enfermagens devem ser contínuas desde a gestação até o puerpério, para o sucesso do aleitamento 
materno. 

Para esta revisão, realizou-se uma pesquisa em bancos de dados em busca de artigos científicos retirados 
do google acadêmico e scielo, na qual se utilizou as seguintes palavras-chave: aleitamento materno, 
promoção e incentivo. A partir desse levantamento foram selecionados 1 manual, 1 livro, 1 monografia e 9 
artigos. O critério dessa seleção foi feito por meio do tema amamentação e seus objetivos específicos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As mamas estão localizadas entre as costelas, mais precisamente entre a segunda e a sexta, sobre o 
músculo peitoral, a partir do esterno até a linha axilar média. Uma parte do tecido mamário (cauda de 
Spence) se estende por dentro da axila e são suspensas por ligamentos chamados de Cooper sobre a 
parede torácica. (BRUNNER E SUDDARTH, 2009). 

As mamas contêm de 12 a 20 lobos cada uma, sendo constituídas por lóbulos, ductos, tecido adiposo e 
tecido fibroso. O leite por sua vez é produzido nesses lóbulos, percorre através dos ductos até ser ejetado 
pelo mamilo. (BRUNNER E SUDDARTH, 2009). 
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Ainda durante a gravidez dois hormônios atuam na preparação das mamas para a amamentação, são eles: 
estrogênio e progesterona. Depois do parto, a prolactina entra em ação para estimular a produção do leite 
e a ocitocina na expulsão do mesmo, a medida em que o bebê suga. Essa descida do leite costuma 
acontecer entre o 3º e 4º dia depois do parto. Nos primeiros dias após o nascimento, a produção ainda é 
pequena, em média 100 ml/dia e vai aumentando gradativamente chegando a 800 ml/dia no 6º mês. 
(NETO, 2006). 

Sinais e sintomas como dor, desconforto, estresse, ansiedade, medo, insegurança podem prejudicar a saída 
do leite, visto que o mamilo e a aréola possuem uma rica inervação sensitiva desencadeando eventos 
neurais que estimulam a produção do mesmo através principalmente da sucção do recém-nascido (RN), 
como também estão associados nesta questão o cheiro, choro do bebê, motivação, autoconfiança, 
tranquilidade, além de outros fatores. (NETO, 2006). 

A atuação do enfermeiro diante da amamentação é de suma importância, visto que o mesmo é o 
profissional que tem relação direta com a mulher tanto no período gestacional quanto no puerpério. Este 
profissional auxilia a mulher preparando-a para lidar com as mais diversas situações que poderão ocorrer 
durante o pré-natal e após o nascimento do bebê, tirando dúvidas e orientando da melhor maneira 
possível. (FERREIRA et al., 2016). 

O profissional de saúde, em especial o enfermeiro, deve identificar o contexto social e familiar que aquela 
mãe está inserida para a partir de aí interagir informando-a sobre a importância de amamentar, 
esclarecendo dúvidas, desmistificando medos, dificuldades e inseguranças delas. (FERREIRA et al., 2016). 

A consulta de enfermagem proporciona autonomia do profissional através da elaboração de um plano 
assistencial e determinação dos diagnósticos de enfermagem dando uma melhor assistência a 
gestante/puérpera/RN. Durante a consulta, deverá ter a participação da gestante interagindo com o 
profissional e não apenas este repassando um monte de informações para aquela, trocando saberes, 
experiências, estabelecendo objetivos e metas para a promoção da saúde. (MARQUES; PRADO, 2004). 

A equipe deve orientar não só a mãe, mas toda a família para que os cuidados repassados sejam postos em 
prática de forma efetiva. A enfermagem tem um papel social e educativo importantíssimo, juntamente com 
a promoção, incentivo e apoio aliados aos serviços de saúde, em especial a atenção básica garantindo o 
acompanhamento e continuidade do AM. (LUZA; CECHETTO; MARIOT, 2015). 

Somente através da orientação e do aconselhamento de mãe e filho na unidade de saúde, a mesma se 
sentirá mais segura, melhorando assim os índices cada vez mais baixos do AM e diminuindo as taxas do 
desmame precocemente. (LUZA; CECHETTO; MARIOT, 2015). 

O aleitamento materno além de proteger contra doenças é também uma relação de amor e carinho, o 
vínculo entre mãe e filho garantindo benefícios físicos e psíquicos para ambos, evitando problemas 
nutricionais e infecções. (FERREIRA et al., 2016). 

O simples ato de amamentar faz com que o bebê seja protegido contra várias doenças, dentre elas: otites, 
diarreia, infecção urinária e distúrbios respiratórios, além de ter uma menor incidência/prevalência de 
desenvolver diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Já para as mães, os benefícios são: redução 
do sangramento após o parto, redução da incidência de anemia, câncer de ovário e mama. (FERREIRA et 
al., 2016). 

Os benefícios do aleitamento vão desde o contato físico estimulando os sentidos principalmente do bebê, 
dando conforto e segurança ao ser segurado pela mãe, o que mais na frente será refletido na socialização 
com outras crianças. (COSTA et al., 2013). 

Segundo OLIVEIRA (2011), os benefícios do aleitamento materno para o bebê são: melhor digestibilidade 
(devido a imaturidade do sistema digestório), composição química balanceada, ausência de princípios 
alergênicos (o que não acontece com outros tipos de leite), proteção de infecções, dentre outros. Já para a 
mãe os benefícios são: contribuição para voltar a forma física, o útero vai voltando ao seu tamanho normal, 
além de não ter gastos financeiros para tal finalidade. 

Outros benefícios para a mãe: método natural de planejamento familiar, além de ser econômico e prático, 
evita gastos com outros leites, mamadeiras, chupetas, gás de cozinha e o melhor, está sempre pronto e na 
temperatura adequada para o bebê. (COSTA et al., 2013). 

A questão do desmame precoce vem desde o descobrimento do Brasil, onde as mulheres europeias 
amamentavam pouco porque naquela época não era considerado um ato digno da sua classe social 
surgindo assim as amas de leite. Diante do exposto, percebe-se que os mitos e crenças fazem parte do 
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cotidiano das pessoas de uma forma geral a muitos e muitos séculos, sendo aceito e repassado hoje as 
novas gerações. (MARQUES; COTTA; PRIORE, 2011). 

A crença do leite fraco é fundamentada pela comparação do leite humano com o da vaca, devido a 
aparência mais aguada daquele em detrimento a coloração mais viva deste, desta forma, a mãe considera 
seu leite inferior e consequentemente que não atende as demandas do seu filho. (MARQUES; COTTA; 
PRIORE, 2011). 

Outra crença comum é a de que os seios ficam flácidos com a lactação, essa visão que as nutrizes têm 
quanto a estética ou quanto maior o tempo de amamentação mais caídos ficam os seios, contribuem para o 
insucesso da mesma. (MARQUES; COTTA; PRIORE, 2011). 

O mito de que o bebê não quis pegar o peito é outro fator para a complementação precoce e fundamentada 
pela dificuldade que eles têm para sugar, pois estão aprendendo a lidar com essa nova condição nos 
primeiros dias de vida, visto que as mães não entendem e nem tem paciência para enfrentar essa 
dificuldade, pois não é só colocar no peito que o leite sai facilmente. Dessa forma, para haver redução 
nessa introdução de outros tipos de alimento antes da criança completar seis meses é a orientação da 
gestante, cabendo ao profissional de saúde esclarecer os cuidados com as mamas, a pega, o 
posicionamento da criança, mitos e crenças, dessa maneira obtendo o sucesso e a manutenção do 
aleitamento. (MARQUES; COTTA; PRIORE, 2011). 

Estudos mostram que a amamentação é influenciada pelo contexto histórico, social e cultural 
representados pelos mitos e crenças onde a nutriz vive. (MARQUES; COTTA; PRIORE, 2011). 

O desmame precoce muitas vezes é decorrente de a mãe achar que o leite é fraco, em pouca quantidade, 
mamilo invertido ou doloridos, choro do bebê, recusa do peito, falta de apoio da família e profissionais de 
saúde, além de uso de chupeta, mamadeiras, falta de estimulação mãe-filho, uso de líquidos e alimentos, e 
por fim, aspectos econômicos e culturais também apresentam influência no aleitamento materno. (LUZA; 
CECHETTO; MARIOT, 2015).  Diversos estudos afirmam não existir leite fraco, o que ocorre é a rápida 
digestão levando o bebê a sentir fome mais rapidamente. (COSTA et al., 2013). 

Outros estudos têm relatado que a introdução da complementação precoce é justificada pela falta de 
conhecimento a respeito da fisiologia da lactação, quantidade e qualidade da produção de leite ou ainda 
que o bebê não quis mais pegar o peito, flacidez da mama, dentre outros. (MARQUES; COTTA; PRIORE, 
2011). 

Atualmente o desmame precoce e a alimentação artificial vem se tornando cada vez mais presentes e os 
principais motivos alegados pelas mães são a necessidade de trabalhar fora de casa, apresentar pouco leite 
ou achá-lo fraco, rejeição do bebê, o leite secar e problemas com as mamas. (COSTA et al., 2013). 

 

4. CONCLUSÃO 

É um desafio aos enfermeiros e toda a equipe da estratégia de saúde da família verificar as dificuldades 
das mães na amamentação e tentar saná-las em tempo hábil para que não seja interrompida, ou seja, 
identificar as crenças sobre o aleitamento materno para as mães e suas famílias que trazem e levam ao 
desmame, a fim de poder desmistificar estas ideias. Ainda, é necessário que os enfermeiros utilizem a 
sistematização da assistência de enfermagem e garantir uma assistência de qualidade as gestantes no pré-
natal. O leite materno é o leite ideal para o crescimento e desenvolvimento do bebê e confere proteção 
contra desnutrição, diarreia e infecções respiratórias, entre outros, diminuindo a mortalidade infantil.  

Todavia, o conhecimento sobre o aleitamento materno e a certeza da sua importância para a mãe são 
ferramentas poderosas para que o enfermeiro faça educação em saúde no pré-natal e puerpério para que 
os resultados do aleitamento materno sejam cada vez mais satisfatórios. 
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Capítulo 4 
 
Projeto Tio Barros: Prestação de assistência integral 
ao paciente e os impactos na formação acadêmica  
 

Mário Augusto Cray da Costa  

Milena Christine Krol do Nascimento  

  

Resumo: O projeto Tio Barros, tendo como protagonistas estudantes de Medicina da 

UEPG, realizado em uma comunidade da cidade de Ponta Grossa, tem como objetivo 

fornecer assistência integral a pessoas inseridas em um contexto de vulnerabilidade 

social. O trabalho, realizado semanalmente, estimula os estudantes a identificarem as 

situações-problema de cada membro da comunidade, exercitando o método clínico para 

obtenção de diagnóstico e instigando o discente a traçar um plano terapêutico ou de 

encaminhamento para esse paciente. Ademais, também estimula o aluno a observar 

situações epidemiologicamente relevantes e promover ações coletivas para soluções dos 

problemas. Essas atividades contribuem significativamente para reduzir as necessidades 

da comunidade, que participa ativamente das decisões e ações promovidas pelo projeto. 

Além disso, o aluno desenvolve inúmeras habilidades necessárias para uma formação 

médica de qualidade.  

 

Palavras-chave: Assistência Integral. Saúde Coletiva. Empatia.  
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1.NOME DO PROGRAMA OU PROJETO  

Projeto Tio Barros  

 

1.1. PÚBLICO-ALVO   

População do Jardim Maracanã em situação de vulnerabilidade social. 

 

1.2. MUNICÍPIOS ATINGIDOS  

Ponta Grossa  

 

1.3. LOCAL DE EXECUÇÃO  

Sede local da Sociedade de Amor ao Próximo (SAP), situada no Jardim Maracanã.  

 

2. JUSTIFICATIVA  

Durante a pandemia da COVID 19, foi observado um aumento significativo do desemprego e desfalques 
importantes em setores básicos do cotidiano, como alimentação, moradia, educação e saúde da 
comunidade atendida pelo projeto. As pessoas estavam em situações precárias de higiene e saneamento 
básico além de estarem inseridas em um contexto de violência, uso de álcool e drogas e sem perspectiva 
de saírem de tal realidade. Ademais, com a pandemia houve uma diminuição acentuada do atendimento 
médico nas UBS, que passaram a focar somente em casos de COVID e os pacientes com as demais doenças 
ficaram sem acompanhamento e consultas médicas. 

 

3. OBJETIVOS  

O projeto tem o objetivo de fornecer atendimento de qualidade a essa população, triando os casos, 
resolvendo os problemas que forem possíveis e encaminhando para serviços de maior complexidade 
aqueles que necessitem, além de promover trabalhos de conscientização e palestras sobre temas de saúde 
pública, atualmente, voltadas principalmente ao coronavírus. Ademais, também tem como objetivo, 
auxiliar e dar suporte nas ações que visem outros setores, que não a saúde propriamente dita, já que a 
população encontra-se à mercê da fome e desemprego.  

 

4. METODOLOGIA  

O trabalho é realizado na sede local da Sociedade de Amor ao Próximo (SAP), situada no jardim Maracanã, 
em Ponta Grossa, e, tem como público-alvo famílias em situação de vulnerabilidade social, principalmente 
mulheres e crianças, que são maioria na participação do projeto. São realizados atendimentos aos sábados, 
nos quais os alunos realizam anamnese e exame físico, sob supervisão médica, e propõem medidas 
resolutivas. Também são feitas abordagens coletivas de temas epidemiologicamente relevantes no 
cotidiano dessas pessoas. Ademais, o projeto busca identificar famílias em situações de risco e prestar a 
assistência necessária a essas pessoas. Além disso, os alunos auxiliam e participam da distribuição de 
alimentos que são doados semanalmente para as famílias do projeto, assim como realizam arrecadações 
de produtos (roupas, utensílios etc) que sejam necessidades que sejam prioritárias naquele momento.  

 

5. RESULTADOS  

 São feitos atendimentos médicos de doenças agudas e crônicas, nos quais são realizados diagnósticos e 
definida qual a melhor conduta a ser tomada; o tratamento pode ser realizado imediatamente ou ser 
necessário encaminhamento a especialistas ou para realização de exames complementares. Também são 
realizados encaminhamentos para o CAPS quando necessário, já que o local possui muitos dependentes 
químicos e indivíduos que precisam de atenção psicossocial. Além disso, são identificadas situações de 
risco, envolvendo possíveis situações de violência e abuso, encaminhando imediatamente ao suporte 
necessário. Tais atividades contribuem muito na formação dos alunos participantes da trabalho, já que 
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eles executam, na prática, as técnicas corretas de anamnese e exame físico, além de estimular o raciocínio 
clínico para obtenção de diagnóstico e para construir um plano terapêutico que tenha um alto nível de 
resolutividade, em encontro ao princípio de resolutividade previsto no Sistema Único de Saúde.   

Periodicamente, é realizado o cadastramento de novas famílias no projeto, visando um melhor controle 
das situações-problema e necessidades individuais de cada um. O cadastro é feito com o preenchimento de 
uma ficha com dados dos membros de cada família suas necessidades imediatas, para que seja prestada 
assistência ao que for necessário. Dessa maneira, a comunidade tem um papel primordial na realização do 
trabalho, já que é ela que orienta quais ações são necessárias no projeto. Ademais, essas ações estimulam o 
aluno a conhecer as famílias e realizar a busca ativa de situaçõesproblema, o que é cotidiano dos médicos 
generalistas da Estratégia de Saúde da Família.   

Foi observada alta prevalência de pessoas apresentando sintomas de verminoses (helmintíases); dor 
abdominal, diarreia, perda de peso, edema etc. Também foi constatado que essa população não tem acesso 
à medicação vermicida nem condição financeira para obtenção dos medicamentos. Dessa forma, 
conseguiu-se amostras do medicamento Annita, em comprimidos e em suspensões que foram distribuídos 
para a população pelos alunos sob supervisão, orientando o uso do medicamento. Atingiu-se 69 pessoas 
no primeiro dia da campanha que deverá se estender para outras ocasiões, já que diminuiu 
significativamente a presença de sintomas intestinais após realização da ação. Além da importante 
contribuição para a saúde coletiva da população local, tal atividade fez com que os discentes observassem 
na prática como é feito o diagnóstico das verminoses, além de serem estimulados a conhecer os 
medicamentos utilizados para tratamento e sua posologia, dose, efeitos colaterais e outros fatores que 
deveriam ser informados ao paciente no momento da distribuição. Foi possível, também, compreender 
qual a forma correta de se abordar uma população leiga e explicar como se faz o uso da medicação.   

Foram realizadas palestras, na sede local da SAP, ainda no início da pandemia, tomando todas as medidas 
de precaução e distanciamento necessárias, orientando sobre como deve ser feito o uso correto das 
máscaras e do álcool em gel, além de explicar, esclarecer dúvidas e conscientizar sobre a extrema 
importância da lavagem das mãos com água e sabão. Além disso, foram distribuídos 50 frascos de álcool 
em gel, adquiridos com recursos provenientes de arrecadações em campanha realizada pelos alunos 
pertencentes ao projeto. Ademais, foi orientado que as informações fossem repassadas aos familiares em 
suas residências, para evitar a disseminação ainda maior da doença, inserindo, dessa maneira, a própria 
comunidade no planejamento e execução das ações necessárias para controlar o avanço da epidemia. Com 
essas ações, foi possível atingir aproximadamente 150 pessoas, entre membros presentes nas palestras e 
familiares que receberam as informações posteriormente.   

Devido ao aumento das necessidades básicas da população, foi realizada arrecadação de móveis, 
cobertores, roupas, materiais escolares e eletrodomésticos de acordo com as necessidades descritas pelas 
pessoas. Por exemplo, para uma família com necessidades extremas que solicitou ajuda, foi arrecadado 
geladeira, televisão, utensílios como pratos, copos, talheres, panelas etc. Além disso, o trabalho, em 
parceria com o projeto Marias do bem, realiza arrecadação de enxoval para gestantes, além de fornecer 
todo o suporte necessário para essas mulheres. Desde o início da pandemia, foram distribuídas 250 cestas 
básicas, arrecadadas 200 peças de roupas e 100 cobertores.   

Ademais, como forma de identificar quem são as pessoas pertencentes ao grupo de risco naquela 
população, foram feitas breves anamneses referentes a comorbidades desses pacientes e aferição da 
pressão arterial dessas pessoas, concluindo-se que grande parte da população é hipertensa e em boa parte 
dela o tratamento é insuficiente para normalizar os níveis tensionais. Os alunos, nessa atividade, puderam 
adquirir conhecimentos mais específicos sobre a epidemia e medidas profiláticas, além de desenvolver 
humanização pela comunidade que atende.   

Outra medida realizada, devido a maioria das mulheres da comunidade estarem desempregadas e sem 
condições de subsistência, foi um projeto de criação de horta em um dos terrenos de uma participante 
ativa da SAP, para que as famílias locais utilizem os alimentos produzidos para consumo próprio e para 
venda, como forma de obter uma renda extra. Foi feita a medição do terreno e orientado como deveria 
proceder a criação da horta. Nessa ação foi possível estimular a participação dos alunos em outro setor 
que não a saúde propriamente dita, mas que causa grande impacto nas condições e hábitos de vida.  
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FOTO(S)  

Figura 1 – Distribuição de medicamentos 

Legenda: Aluna do projeto participando da distribuição de medicamentos vermicidas e alimentos para a população.  

 
Resumo expandido modalidade a: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 
advindas da extensão universitária”  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Apesar de ainda existirem muitos desfalques e problemas a serem corrigidos na comunidade atendida 
pelo projeto, não há dúvidas da grande contribuição que o trabalho tem na vida dessa população e do 
impacto que causa no cotidiano dela. Com as atividades, algumas necessidades básicas foram supridas na 
pandemia, como alimentação, saúde e boa parte das carências materiais. Ademais, os discentes 
participantes do projeto desenvolvem grandes habilidades estando em contato direto com essa 
comunidade e assumindo responsabilidades que melhoram a qualidade de vida da população. São 
desenvolvidas as habilidades do método clínico, além de muitos objetivos e princípios do SUS que um 
médico generalista necessita conhecer.  
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Capítulo 5 
 

Testemunhos da luta contra a Tuberculose em Campos 
do Jordão a partir dos jornais “Sanatorinhos” e “O 
Estopim” 
 
 

Débora Inácia Ribeiro 

Renato Torres Anacleto Rosa 

 
 

Resumo: O presente estudo está ambientado no município de Campos do Jordão-SP da 

década de 1940. Trata do tema da tuberculose, doença que, na época, contava com 

poucos recursos de tratamento. O artigo tem por objetivo identificar como médicos e 

pacientes se relacionavam com o estigma da tuberculose e como buscavam estratégias 

de enfrentamento da doença. Para atingir tal objetivo foram analisadas quatro edições 

do jornal “O Estopim” e nove edições do jornal “Sanatorinhos”. Estes jornais eram 

escritos e publicados por tuberculosos internos no Sanatório S-II. Conclui-se que, a 

despeito do desalento causado pelo diagnóstico da tuberculose, os doentes ainda 

procuravam encontrar motivos para compartilhar a esperança de superar a doença e dar 

continuidade à vida para além dos sanatórios. 

 

Palavras-chave: Campos do Jordão; tuberculose; “Sanatorinhos”; “O Estopim”. 
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1. INTRODUÇÃO 

Antes de ser reconhecida como importante estância turística nacional, Campos do Jordão se desenvolveu 
em torno do tratamento e cura da tuberculose. Até a década de 1940 o clima da montanha era o único 
recurso de combate à doença, sendo as condições climáticas de Campos do Jordão reconhecidas como 
detentoras de propriedades excepcionais para o tratamento dos “males dos pulmões” (PAULO FILHO, 
2007). 

O objetivo da pesquisa é identificar como pacientes e médicos responsáveis pela edição dos jornais 
analisados se relacionavam com o estigma da tuberculose e como buscavam estratégias de enfrentamento 
da doença. O recorte da pesquisa focaliza textos publicados no jornal “O Estopim”, impresso em apenas 
cinco edições no ano de 1942, e seu seguimento seis anos depois, o jornal “Sanatorinhos”, publicado de 
março a agosto de 1948. Estes jornais eram escritos e publicados pelos doentes internos do Sanatório S-II, 
sendo as primeiras edições de “O Estopim” escritas à mão. 

Antes de se iniciar a análise dos textos, o artigo apresenta uma contextualização histórica da cidade, 
enfatizando o período de construção da Estrada de Ferro Campos do Jordão e dos sanatórios – ambiente 
onde nasceram as publicações em questão. 

Compreende-se que o estudo se justifica pela necessidade de se preservar a história de um grupo 
estigmatizado pelo diagnóstico da tuberculose, e desvelar suas estratégias de enfrentamento da doença. 

 

2. METODOLOGIA 

A partir da década de 1970, o jornal começou a ser utilizado como fonte de pesquisa para o historiador, 
sendo um importante instrumento para a interpretação dos acontecimentos históricos. Embora 
reconheçamos a relevância de tal ferramenta, acreditamos que esse tipo de fonte, assim como todas as 
outras, só adquire valor a partir das inquirições do pesquisador. Assim, para atingirmos o objetivo 
proposto, analisamos os jornais “O Estopim” e “Sanatorinhos”.  A primeira edição do jornal “O Estopim” foi 
perdida, assim como a edição seis do jornal “Sanatorinhos”. Foram examinadas, portanto, as 13 edições 
salvas no acervo da Secretaria de Cultura de Campos do Jordão.  

 

3. DISCUSSÃO 

Campos do Jordão: uma história marcada pelo signo da tuberculose.   

Fundada em 29 de abril de 1874 e elevada à condição de município em 1934, Campos do Jordão teve seu 
desenvolvimento histórico marcado pelo clima tropical de montanha, com temperatura média anual de 
15º (IBGE, 2016), o que a difere da maioria das cidades brasileiras.  

A partir dos anos finais do século XIX, esse diferencial climático começava a atrair para a cidade, enfermos 
tuberculosos em busca de tratamento, conforme registra o historiador Paulo Filho (1986, p. 630): 
“Historicamente, Campos do Jordão nasceu sob o signo da Tuberculose, transformando-se em estação de 
cura de excepcionais qualidades terapêuticas”.  

O médico e pesquisador Clemente Ferreira foi pioneiro nos estudos da climatoterapia do município. Sua 
dissertação intitulada Contribuições para o Estudo do Valor Profilático e Terapêutico do Clima de Campos do 
Jordão, publicada em 1882, confirmava a “vocação” do município como estação de cura (PAULO FILHO, 
2007). Ferreira, em diversos trabalhos posteriores, apresentou resultados de pesquisas que lhe permitiam 
recomendar a todos os enfermos dos pulmões o tratamento no “melhor clima de altitude do País”.  

Assim, em síntese, além da cultura e notável proporção de ozona ou oxigênio eletrizado, uma farta 
luminosidade e grande transparência atmosférica, combinadas à constante e prolongada insolação, 
personificam em Campos do Jordão um clima primoroso, exuberante de luz e criador de energias, ideal 
para reabilitar a saúde e restaurar as forças depauperadas (LARAYA, apud PAULO FILHO, 2007, p. 20). 

Uma vez reconhecida como localidade ideal para o tratamento da tuberculose, erguia-se um problema 
para os doentes: como chegar à cidade. No século XIX e anos iniciais do século XX os transportes para o 
município eram extremamente precários. 

Reconhecendo esse problema, os médicos sanitaristas Emílio Ribas e Victor Godinho encaminharam ao 
governo do Estado de São Paulo, no ano de 1908, proposta para a construção de sanatórios no município e 
de uma ferrovia que transportasse os doentes de Pindamonhangaba a Campos do Jordão. A proposta foi 
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aceita, pois, no início do século XX, a tuberculose já se constituía grave problema de saúde pública no 
Brasil.  

 A concretização desse sonho de transportar com conforto os doentes tuberculosos aconteceu, no entanto, 
apenas alguns anos depois. Em 15 de novembro de 1914 foi realizada a primeira viagem pela estrada de 
ferro até Campos do Jordão e um ano depois a ferrovia passou a funcionar regularmente para transportar 
doentes, familiares e médicos (RIBEIRO e RIBEIRO, 2014). 

A fama de “Estação de Cura” foi se difundindo nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, de onde afluíam 
doentes que eram recebidos nos sanatórios e nas pensões para tuberculosos. Muitos desses doentes não 
tinham condições financeiras para arcar com os custos do tratamento da doença, fenômeno que se 
constituiu e se agravou como problema social para a cidade.  

O primeiro sanatório para tratamento da tuberculose em Campos do Jordão foi inaugurado em 1929, o 
“Pensionato Divina Providência”. Em 1930 inaugurava-se o “Sanatório São Paulo” e, em 1931, o primeiro 
pavilhão do “Preventório Santa Clara”, associação de combate à tuberculose infantil.  

Nesse período, o custo do tratamento da tuberculose nos sanatórios era alto – inacessível para boa parte 
dos doentes, que não podiam trabalhar. O sucesso do tratamento dependia, além das diversas 
intervenções médicas, de sessões diárias de repouso, ao longo de dois anos, em média. Muitos, mesmo sem 
condições de pagar pela internação, subiam a serra para fazer o tratamento de repouso nas pensões.  

 
Em fins de 1930, quando eram extremamente precárias as condições sanitárias 
em Campos do Jordão, dado o elevado número de pensões para tuberculosos e a 
proliferação de doentes, esparramados pela cidade, sujos e esfarrapados, 
pedindo esmolas, foi que um grupo de cidadãos, ante a existência de apenas dois 
sanatórios na Estância, decidiu enfrentar aquele quadro dantesco e deprimente, 
construindo alguns abrigos, que pudessem assegurar um mínimo de higiene e 
assistência médica aos tísicos, desprovidos de recursos (PAULO FILHO, 1986, p. 
289). 

 

Essa iniciativa culminou na construção dos Sanatórios Populares de Campos do Jordão, que logo passaram 
a ser chamados de “Sanatorinhos”. 

Em 1946 a cidade já contava com oito sanatórios para o tratamento da tuberculose, que recebiam 
enfermos de todo o Brasil.  

Nesse período, a cidade começava a atrair a atenção para o turismo, pelos mesmos motivos que havia 
atraído os enfermos: o clima, a geografia, a vegetação. Diversos empreendimentos prepararam a cidade 
para o turismo: a inauguração da estrada SP-50, que liga Campos do Jordão a São José dos Campos, a 
construção do Palácio da Boa Vista, o Hotel Toriba, o Grande Hotel, o Parque Estadual. A cidade foi 
ganhando reconhecimento nacional, não mais como Estação de Cura, mas agora como Estância Turística. 

Em 20 de junho de 1948, inaugurava-se em Campos do Jordão o Sanatório S-3, equipado com 330 leitos, 
que concluía o projeto dos Sanatórios Populares para atendimento aos tuberculosos que não podiam arcar 
com os custos do tratamento. 

Apresenta-se em seguida a análise das quatro edições do jornal “O Estopim”, escrito e publicado pelos 
internos do Sanatório S-II no ano de 1942. 

 

3.1. O ESTOPIM: JULHO A OUTUBRO DE 1942 

O Estopim – jornal de grande saída para dentro do Sanatório – De graça para fazer graça” – assim se 
apresenta a segunda edição do jornal “O Estopim”, (sendo a primeira edição extraviada), deixando claro 
sua pretensão de entretenimento para os internos do Sanatório S-II.  

Nota-se nos artigos do jornal o esforço dos doentes em referir-se com bom humor à sua condição, sem 
deixar de reconhecer as angústias provocadas pela incerteza de sucesso do tratamento e pelo isolamento 
social 

imposto pela longa estadia na montanha. Bertolli Filho, estudando a “antropologia da doença e do doente”, 
propõe que a escrita representa, muitas vezes, um meio de extravasamento dos sentimentos reprimidos 
ou não acolhidos pelo meio social: 
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O empenho em romper o silêncio exigido pela clínica e cobrado pela sociedade 
abrangente instigava os tuberculosos a recorrerem à produção de diários, 
poesias, contos e romances como forma de expressão de suas angústias, do 
entendimento do processo patológico e do novo cotidiano imposto pela 
enfermidade, tecendo estratégias que, se não anulassem, pelo menos 
amenizassem os estigmas que lhes eram impingidos (BERTOLLI FILHO, 2000). 

 

Os textos analisados nessa pesquisa representam realmente um extravasamento de sentimentos dos 
pacientes tuberculosos, assim como um meio de encorajamento mútuo, em busca de um otimismo 
necessário para o enfrentamento da doença, conforme artigo que segue, transcrição da coluna “Cheguei, Vi  
e Venci”, publicada na segunda edição do jornal “O Estopim”. O texto foi copiado conforme grafia original1. 

Não foi sem razão que nos confiamos na bôa tolerancia dos nossos prezados leitoras e no confortador 
acolhimento que vimos ter o primeiro numero d’”O Estopim” entre as mãos amigas, onde sem pretensões 
vaidosas, ele chegou. 

Chegamos, pois onde queriamos. Se não nos bastassem, para gáudio nosso, as provas de simpatia com que, 
por telefonemas e pessoalmente, quase toda a população deste Sanatorio nos testemunhou a sua expontánea 
aprovação, bastaria termos visto o meio amigo e o ambiente saturado de sinceridade em que nos ativamos. 

Vimos, pois, o que sonhavamos. O nosso dia de amanhã é incerto, como o é, tambem, o amanhã das grandes 
causas e poderosas empresas. Poristo, não queremos encarecer aqui as dificuldades que ja vencemos e as que 
ainda nos esperam. Não nos preocupam os acidentes dos caminhos, mas, sim, nos fazermos preparados para 
vence-los. Ao circular, hoje, o segundo numero não vemos nisso, apenas, uma simples etápa vencida, porém, 
uma vitoria alcançada. 

Vencemos, pois, finalmente... E como Cezar, outrora, “O Estopim” hoje poude abrir as suas colunas com a 
vitoriosa exclamação: 

-“Cheguei, vi e venci”! 

Observa-se no texto que o autor reconhece a “incerteza do amanhã” para os internos nos sanatórios. 
Porém, essas incertezas são comparadas às que são próprias das “grandes causas”. Assim, a luta contra a 
tuberculose é representada como uma “grande causa” e como uma “poderosa empresa”. Os enfermos 
tuberculosos seriam os heróis dessa nobre causa. Encontra-se aqui a expressão do encorajamento mútuo 
para permanecer em tratamento e vencer “os acidentes dos caminhos”.  

Na quinta edição de “O Estopim” encontramos o seguinte texto dos editores: 

Os nossos prezados leitores e muito estimados colegas devem compreender e relevar as razões que muitas 
vezes nos forçam a um certo retardamento na circulação deste jornalzinho. Sendo ele feito por um de seus 
humildes companheiros, sujeito à observancia do regime a que está submetido, e impedido de trabalhar 
seguidamente por naturaes e constantes indisposições que a doença nos provoca, nunca podemos precisar 
uma data certa em cada mez, para a sua circulação, como gostariamos que fosse. 

Este, contudo, não deve ser motivo para se pensar inocente ou maliciosamente numa possível decaída deste 
periodico. 

Antes, quando ele era apenas uma pilhéria, um simples “passa-tempo” de quem o iniciou, isto, talvez, fosse 
possivel; hoje, porem, propriedade que é do “Nosso Club” e gosando do apoio e prestígio dos elementos mais 
destacados desta casa, ele, longe de decair, é, ao contrario, ainda uma promessa do que virá a ser em breve, 
com a ajuda de Deus. 

Não importa, pois, se motivos extranhos a nossa vontade nos impeçam de uma pontualidade. E, sobre isto, 
estamos convencidos da bôa compreensão por parte dos que sabem julgar. 

O que, entretanto, podemos prometer e garantir para a inteira satisfação de todos é que “O Estopim” 
estimulado pela simpatia geral de seus leitores, é e será vitorioso hoje mais do que hontem e menos do que 
amanhã. 

Aqui, o autor se desculpa pela inconstância na publicação do jornal, fazendo referência ao tratamento de 
repouso – “sujeito à observâancia do regime a que está submetido”; “impedido de trabalhar 
seguidamente”. Também menciona o mal estar físico causado pela tuberculose – “constantes indisposições 
que a doença nos provoca”. A despeito disso, e como no texto anterior, o discurso é de vitória. Como se a 
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vitória de “O Estopim” representasse um estandarte, no qual estaria impresso o desejo de vitória pessoal 
de cada interno, contra a tuberculose.  

Quando o autor escreve: “[...] longe de decair é, ao contrário, ainda uma promessa”, percebe-se uma 
referência ao próprio doente – como se todos (o meio social que estigmatiza o tuberculoso) supusessem, 
“inocente ou maliciosamente”, que esse enfermo, mais cedo ou mais tarde, irá “decair”. Como se o autor 
registrasse sua oposição ao destino mais provável do tuberculoso – a decadência até à morte. Não! O jornal 
não irá decair! É ainda uma promessa, assim como a vida dos tísicos do S-II. Eis o desejo expresso nas 
entrelinhas: a verdadeira vida ainda está por vir. Palavras de otimismo e esperança não só para o jornal, 
mas, principalmente, para os internos do S-II. 

Revela-se nesse texto a força das letras: a expressão do medo e da dor é seguida pela manifestação do 
desejo de superar a fraqueza e a própria dor. Conforme propõe Bertolli Filho (2000), a expressão mesma 
das angústias conduziria à elaboração de estratégias de enfrentamento da doença e seus estigmas. 

 

3.2. JORNAL “SANATORINHOS”: MARÇO A AGOSTO DE 1948 

O jornal “Sanatorinhos”, cuja primeira edição é de março de 1948, apresenta-se como tendo a missão de 
“bem servir, instruir e distrair”. São nove os exemplares salvos na Secretaria de Cultura de Campos do 
Jordão. Os cinco primeiros são datilografados. A edição nº 6 não consta do acervo. A partir da 7ª edição o 
jornal é impresso em gráfica. Nota-se nesses últimos números uma intenção mais informativa, havendo 
muitos artigos escritos por médicos, que utilizavam esse meio para orientar os pacientes quanto às 
intervenções e condutas necessárias para o melhor aproveitamento do tratamento. Nesse período, já havia 
tratamento farmacológico para a tuberculose, porém o acesso à medicação era privilégio de poucos, 
devido aos altos custos. O tratamento de repouso nos sanatórios representava ainda para a maioria dos 
doentes o meio mais viável de superação da tuberculose. 

Bertolli Filho (2000) comenta que, embora a reclusão nos sanatórios e pensões representasse sofrimento 
para os tísicos, essa própria reclusão trazia como que um antídoto de seu mal. O espírito comunitário que 
se construía entre os pares, seria capaz de produzir a esperança para os doentes que, de maneira geral, 
sentiam-se acolhidos pelo grupo, compreendidos e encorajados a lutar por sua própria cura. 

Segue a transcrição da coluna “Surgiu Tarde...”, publicada na primeira página da primeira edição do jornal 
“Sanatorinhos”: 

Este é o primeiro número do jornal que circunstâncias diversas impediram sua publicação, anteriormente. 

Finalmente, aqui estamos para levarmos avante mais este empreendimento do “Nosso Clube”, procurando 
seguir uma diretriz de bem servir, instruir e distrair. 

O título simpático de “SANATORINHOS” aí está para continuar a Revista que era publicada ate há bem pouco 
tempo, dirigida pelo saudoso escritor Caio Jardim e que tantos serviços prestou a estância de Campos do 
Jordão. 

Nestas páginas procuraremos ser uteis aos nossos leitores, aceitaremos sugestões e criticas de caráter 
construtivo, colaborações, prestaremos informações sobre o que desejarem. 

“SANATORINHOS” será um élo de união entre nós, um propagador de ideais alevantados de cultura em nosso 
meio; por suas páginas um humor sadio levará a todos a alegria de que tanto necessitamos. Enfim, o lema 
deste jornal será aquele inscrito num velho chafariz colonial; do Rio de Janeiro; “ÚTIL, MESMO BRINCANDO”. 

Nesta apresentação, não existe referência direta à tuberculose. Porém, a frase “por suas páginas um humor 
sadio levará a todos a alegria de que tanto necessitamos” deixa transparecer que os internos reconhecem a 
necessidade premente de alegria, consolo, encorajamento. E o jornal se propõe a oferecer tal incentivo. 

A partir da 7ª edição o jornal é editado de maneira mais estruturada, impresso em gráfica e com 
fotografias. Esta edição traz diversos artigos e fotografias reportando à construção do Sanatório S-III e 
comemorando sua inauguração em junho de 1948. 

A coluna transcrita abaixo, pertencente à primeira edição do jornal “Sanatorinhos”, traz palavras de 
encorajamento. Seu autor, Lauro Nogueira Lotz, revela a dificuldade de suportar as horas de repouso, 
referidas como “horas intermináveis”. A luta do interno acontece no leito de repouso. Os obstáculos são 
referidos como “contínuos” e a tuberculose é “o mal insidioso”, contra o qual é preciso lutar de maneira 
“destemida”. No texto, aparece implícito, que existe o temor de ser vencido pela doença, por isso, a 
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necessidade de encorajamento mútuo, e de perseverar na esperança, tema sempre presente nas 
publicações.  

     Meu colega de sanatório! 

A você, meu prezado colega, internado do Sanatorinho que, pacientemente, passa 
as horas numa cama, aguardando melhores dias... 

A você, meu amigo e lutador destemido, que sobrepujando obstáculos contínuos, 
procura vencer galhardamente o mal insidioso... 

A você, companheiro, que possue por amiga de todos os momentos, essa dedicada e 
sempre fiel esperança... 

A você pois, que passa os dias repousando... repousando... 

Dedico estas linhas, modestas mas sinceras, almejando de coração que este novel 
“Sanatorinhos”, lhe traga sempre alguns momentos de distração, ajudando a aliviar 

assim, o rigor das horas interminaveis! 

 

Observa-se que nas edições impressas do jornal “Sanatorinhos” existe maior participação dos médicos, em 
artigos educativos, informativos e de opinião. O médico sanitarista Manoel Caetano Filho, no artigo “Saúde 
e Riqueza”, critica os baixos investimentos do Estado em saúde pública, mencionando que, na época, havia 
800 mil tuberculosos diagnosticados no Brasil. Segue um excerto do artigo: 

Os médicos dizem: precisamos de salvar o homem brasileiro mediante tais ou quais medidas, pois, quasi 
todas as nossas grandes e prejudiciais doenças são evitaveis. Mas, tudo fica no papel, tudo vai para os 
arquivos quando se pronuncia a terrivel sentença: não ha verba. 

Esta seria mais uma dificuldade de médicos e pacientes no que tange à tuberculose: os baixos 
investimentos do Estado no combate à doença, tema que passa a ser amplamente abordado nas últimas 
edições do jornal “Sanatorinhos”. Agora a luta se trava em duas frentes: o encorajamento entre os pares e a 
reivindicação de melhores condições para o tratamento da doença (seria essa a responsabilidade dos 
médicos e do Estado). 

 

4. RESULTADOS 

Campos do Jordão carrega em sua memória um período que pode ser compreendido por muitos como 
período traumático: o “Ciclo da moléstia” (PAULO FILHO, 1986). A tuberculose, que até a década de 1940 
não contava com outro tipo de tratamento, senão os longos períodos de reclusão nas “estações de cura”, 
era uma doença que contava com poucos recursos de combate. Seu diagnóstico, na época, era visto como 
“sentença de morte” (SONTAG, 2007) e o tratamento nos sanatórios não oferecia garantias de sucesso e 
cura. Nesse cenário, os doentes precisavam, de alguma forma, encontrar estratégias de enfrentamento. A 
presente pesquisa procurou mostrar que a elaboração escrita em forma de jornal representava para os 
internos dos Sanatórios Populares de Campos do Jordão uma estratégia de enfrentamento da doença.  

 

5. CONCLUSÃO 

A análise das publicações indicou algumas formas desse enfrentamento: o encorajamento mútuo; a 
expressão de sofrimento e medo, seguido pelo incentivo à coragem e esperança; o incentivo à 
perseverança no tratamento; o incentivo à observância das prescrições médicas e sanitárias. Os médicos 
envolvidos no tratamento da tuberculose também deixaram registrado nos jornais suas estratégias de 
enfrentamento: as publicações se tornaram um meio de comunicação com os pacientes para orientação, 
informação e admoestação. Também por meio de artigos publicados nesses jornais, os médicos podiam 
manifestar sua indignação mediante os baixos investimentos do Estado, bem como reivindicar verbas 
públicas para melhoria de seu trabalho no combate à tuberculose. 

Este estudo se restringiu à análise de 13 edições dos jornais “O Estopim” e “Sanatorinhos”. Certamente 
houve muito maior produção jornalística e literária dos internos dos sanatórios, em períodos anteriores e 
posteriores aos aqui estudados. Vale ressaltar a importância de se resgatar esse material para análises 
mais completas. O recorte dessa pesquisa, contudo, pretendeu mostrar que, a despeito do desalento 
causado pelo diagnóstico da tuberculose, os doentes ainda procuravam encontrar motivos para 
compartilhar a esperança de superar a doença e dar continuidade à vida para além dos sanatórios.  
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Capítulo 6 
 

Fatores associados a Tuberculose em trabalhadores 
da construção civil 

 
Raimunda Alves de Almeida  

Soraya Maria de Medeiros  

Wellington da Silva Lyra   

 

Resumo:  Identificar os fatores associados à tuberculose em trabalhadores da construção 

civil residentes no município de João Pessoa-PB, com diagnósticos de TB confirmados 

em uma unidade de referência estadual, entre janeiro e dezembro de 2011. Métodos: 

Realizou-se um estudo de caso-controle na proporção de um caso para dois controles, 

totalizando 37 casos e 74 controles. Os modelos de regressão logística foram ajustados 

para avaliar as inter-relações entre as variáveis independentes e a TB. Resultados: Os 

fatores associados à TB, foram: tempo na ocupação há mais de 10 anos (OR = 10,05; 

IC95% 2,89 – 35,00), histórico de contato  com doente com TB (OR=7,99; IC95% 2,35 – 

27,18), exposição a poeiras do corte de polimento de pedras ornamentais, 

granito/mármore, cerâmica / porcelanatos (OR=4,87; IC95% 1,49 – 15,99), acidentes de 

trabalho (OR=3,25; IC95%1,03-10,22), acesso à rede de esgoto (OR=0,22; IC95% 0,07 – 

0,78) e uso de EPI (OR= 0,18; IC95% 0,04 – 0,80). Conclusão: Os fatores mais 

importantes para o desenvolvimento da TB foram: tempo de ocupação; histórico de 

contato com pessoas com TB; exposição a poeiras do corte de polimento de pedras 

ornamentais, granito/mármore, cerâmica / porcelanatos; acidentes de trabalho; 

ausência de rede de esgoto; e falta de uso de EPIs. 

 

 

Palavras-chave: Tuberculose, Construção Civil, Trabalhadores, Fatores de risco, Estudos 

de Casos e Controles. 
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1. INTRODUÇÃO 

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível tão antiga, que há séculos atormenta a 
humanidade, condicionada por diversos fatores econômicos, sociais e culturais favoráveis à propagação do 
bacilo Mycobacterium tuberculosis, que se transmite principalmente a partir da forma pulmonar1,2, 
afetando desproporcionalmente pessoas do Saxo masculino3. Em 2018, cerca de 10 milhões de pessoas 
adoeceram no mundo por TB, e anualmente leva mais de um milhão de pessoas a óbito3. 

De acordo com a nova classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil ocupa a 20ª posição 
na lista dos 30 países com alta carga global de TB no período de 2016 a 20204, 5. Apesar de apresentar 
tendência de queda dos coeficientes de incidência, passando de 51,8 casos por 100 mil habitantes em 
1990 para 32,4 casos por 100 mil habitantes em 2016, o país ainda registra aproximadamente 69 mil 
casos novos e 4.500 óbitos a cada ano em decorrência da doença5,6. 

No estado da Paraíba, o cenário não é diferente, têm sido diagnosticados anualmente cerca de mil casos 
novos de TB nos últimos dez anos7. Ocupa a 11ª posição em carga de tuberculose no país, com o 
coeficiente de incidência de 27 casos por 100 mil habitantes6. João Pessoa, capital do estado ocupa o 16º 
lugar do ranking entre as 27 capitais brasileiras, com altos coeficientes de incidência em torno de 51,08 
casos por 100 mil habitantes e 44,8 casos por 100 mil habitantes, nos anos de 2007 e 2016, 
respectivamente6. Em 2011, a Paraíba registrou 1.076 casos novos de TB, destes 756 informaram a 
ocupação.  Cerca de 13,5% das ocupações eram típicas de trabalhadores do setor da construção civil 
(SCC)8. 

Uma série de fatores econômicos, sociais e culturais já foram identificados como associados à ocorrência 
de infecções de tuberculose, como:  educação precária, habitação ruim ou inexistente, adensamentos 
comunitários, uso de drogas, alcoolismo, tabagismo, história de encarceramento, dificuldade de acesso aos 
serviços de saúde, e exposição ao pó de sílica que se encontra em diversas atividades na construção civil e 
as comorbidades como (HIV/AIDS, silicose, diabetes e neoplasias) 2,9,10,11,12. 

Neste contexto, torna-se necessário investigar os fatores associados a TB em trabalhadores do SCC, no 
sentido de observar   o comportamento   não apenas dos fatores sociodemográficos, comportamentais, 
mas também comportamento dos fatores ocupacionais no processo de adoecimento por TB, nesta 
categoria de trabalhadores.  

Este estudo teve como objetivo identificar os fatores associados à tuberculose em trabalhadores do SCC 
residentes no município de João Pessoa-PB, com diagnósticos de TB confirmados em uma unidade de 
referência estadual, entre janeiro e dezembro de 2011. 

 

2. MÉTODOS 

Realizou-se um estudo do tipo caso-controle13, em que a população analisada, era constituída por casos de 
TB em pacientes com ocupações típicas de trabalhadores do SCC, na faixa etária de 18 a 59 anos, 
residentes no município de João Pessoa, com diagnóstico de TB confirmado no Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga (CHCF), entre janeiro e dezembro de 2011. 

O tamanho da amostra calculada foi de 37 casos e 74 controles, considerados dois controles para cada 
caso, baseando-se num erro alfa de 5%, poder do teste de 80% suficiente para detectar uma odds ratio 
(OR) ≥ 3 e estimando uma exposição de 20% entre os controles14.   

Formaram o grupo de casos 37 pacientes com ocupações típicas de trabalhadores do SCC de 18 a 59 anos, 
residentes no município de João Pessoa-PB, com diagnóstico de TB confirmado no CHCF. Os controles 
foram selecionados entre trabalhadores do SCC que não sofrem de TB, atendidos no Sindicato dos 
Trabalhadores do SCC de João Pessoa (SINTRICOM-JP), a fim de homologar contrato de trabalho. Para cada 
caso, foram selecionados dois controles pareados por ocupação, faixa etária e município de residência.  Os 
critérios de exclusão foram: pacientes com ocupações típicas de trabalhadores do SCC, menores de 18 
anos, maiores de 59 anos, os que estão em regime prisional e os residentes em outros municípios. 

O estudo foi realizado, por intermédio da coleta de dados nos prontuários dos pacientes e nos 
questionários padronizados para os casos e controles por dois pesquisadores previamente treinados.  Os 
números dos prontuários foram identificados a partir da base de dados do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN). Os casos e controles foram entrevistados, utilizando-se questionário com 
as informações sobre as variáveis sociodemográficas, comportamentais e ocupacionais.  
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As variáveis sociodemográficas consideradas foram: sexo, faixa etária, cor de pele, situação conjugal, 
escolaridade, salário mensal, tipo de domicilio, acesso à água tratada e acesso à rede de esgoto. Fez-se a 
categorização da situação conjugal em trabalhadores sem companheira (solteiros, divorciados e viúvos) e 
com companheira (casados e união estável); escolaridade e baixa escolaridade (analfabetos ou o ensino 
fundamental) e alta escolaridade (nível médio) e   tipo de domicilio em habitação boa (habitação de 
alvenaria com piso de   cerâmica) e habitação ruim (habitação de alvenaria com piso de   cimento e outros 
tipos de habitação).   

 As variáveis comportamentais consideradas foram: procura os serviços de saúde, histórico de contato 
com pessoa doente de TB, uso de drogas (crack / maconha), tabagismo (hábito de fumar frequentemente) 
e alcoolismo (hábito de ingerir bebidas alcoólicas frequentemente). 

Em relação às variáveis ocupacional, foram consideradas: tempo de trabalho na ocupação há mais de 10 
anos, acidente de trabalho e doença relacionada ao trabalho que levou ao afastamento por mais de quinze 
dias, exposição à poeira de cimento, argamassa e cal, exposição à poeira de demolição de alvenaria ou 
concreto, exposição à poeira do corte de polimento de pedras ornamentais, granito/mármore, cerâmica / 
porcelanatos, exposição à poeira do lixamento de parede / gesso, exposição à poeira do pó de madeira e 
exposição a outro tipo de poeira. Quanto ao uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), 
regularidade e obrigatoriedade durante as suas atividades laborais, sim (usa EPIs regularmente ou 
frequentemente) e não (usa EPIs raramente). 

A variável dependente foi verificada por meio da presença de TB em pacientes com ocupações típicas de 
trabalhadores do SCC de 18 a 59 anos, residentes no município de João Pessoa-PB, com diagnóstico 
confirmado no CHCF entre janeiro e dezembro de 2011, de acordo com os critérios de diagnósticos 
preconizados pelo Ministério da Saúde12.  

Em todas as fases, os dados foram analisados no programa Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versão 17.0. Na análise univariada, foram calculadas as medidas descritivas, as frequências 
absolutas e relativas. Em seguida, procedeu-se à análise bivariada utilizando o teste do χ2 de Pearson para 
verificar a presença de associação entre a TB   e as variáveis independentes, onde o   nível de significância 
adotado foi de ≤ 10%. Em seguida, foram calculados OR ou razões de chance e os respectivos intervalos de 
confiança (IC) de 95%. 

Na análise com regressão logística, os modelos foram ajustados para se avaliar as inter-relações entre as 
variáveis independentes e a TB. As variáveis que formaram os modelos multivariados foram selecionadas 
a partir da análise bivariada com as variáveis que alcançaram nível de significância   ≤ 10% e mantiveram 
no modelo final, apenas as variáveis com nível de significância ≤ 5%. Os ajustes dos modelos foram 
realizados com a aplicação das medidas estatísticas Log-Likelihood Value, Cox-Snell R2, Nagelkerke R2, e o 
teste de Hosmer and Lemeshow.   

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. CAE: 
17670313.8.0000.5186. 

 

3. RESULTADOS 

De acordo com os parâmetros de elegibilidade, 37 trabalhadores formaram o grupo caso e 74 
trabalhadores o grupo controle. Desta maneira, a amostra final constituiu de 111 trabalhadores com 
ocupação típica do SCC do sexo masculino, com idade mínima de 18 anos e máxima de 59 anos, média de 
39,1 anos e desvio padrão de 11,2 anos. A ocupação de pedreiro foi a mais prevalente (54,1%) e a forma 
mais frequente de apresentação da TB entre os casos foi a pulmonar (91, %). As tabelas 1, 2 e 3 
apresentam a distribuição das variáveis sociodemográficas, comportamentais e ocupacionais, com os 
resultados da análise bivariada com OR bruta. 

Na Tabela 1 estão descritas as variáveis sociodemográficas. Os trabalhadores com idade entre 40 e 59 
anos foram mais frequentes nos dois grupos (54,1%.). A cores de peles parda/preta foram as mais 
mencionadas entre casos e controles (94,6% e 89,2% respectivamente).  Em torno de 62,2% dos casos e 
68,9% dos controles, recebiam mensalmente acima de um salário mínimo indo até três. Cerca de 86,5% 
dos casos e 94,6% dos controles relataram residir em habitação com água tratada, entretanto, não houve 
diferenças estatisticamente significativas. 

As variáveis, ausência de companheira (OR = 0,44; IC95% 0,20 – 0,98); baixa escolaridade (OR = 2,89; 
IC95% 1,00 - 8,36), habitação ruim (OR = 0,39; IC95% 0,17 - 0,88) e acesso à rede de esgoto (OR = 2,01; 
IC95% 0,87 - 4,66) associaram-se com a TB na análise bivariada. 
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Tabela 1. Análise bivariada da associação entre a TB e as variáveis sociodemográficas de trabalhadores 
dos grupos caso e controle. João Pessoa, Paraíba, Brasil, janeiro a dezembro de 2011 (n = 111) 

VARIÁVEIS 
Casos Controles Total Teste de Associação de  2 

n (%) n (%) n (%) Valor pa ORb (IC95%) 

Sexo       

Masculino 37 (100) 74 (100) 111(100) - - - 

Feminino - - - 

  

 

Faixa etária 

     

 

18 a 39 anos 17 (45,9) 34 (45,9) 51 (45,9)    

40 a 59 anos 20 (54,1) 40 (54,1) 60 (54,1) 1,000 1,00 0,45 - 2,21 

Cor de Pele 

     

 

Parda/ preta 35 (94,6) 66 (89,2) 101 (91,0)    

Branca /amarela 2 (5,4) 8 (10,8) 10 (9,0) 0,491 2,12 0,43 - 10,54 

Situação conjugal 

     

 

Com companheira 16 (43,2) 47 (63,5) 63 (56,7) 
 

 

 

Sem companheira 21 (56,8) 27 (36,5) 48 (43,3) 0,042 0,44 0,20 - 0,98 

Escolaridade 

     

 

Alta 5 (13,5) 23 (31,1) 28 (25,2)    

Baixa 32 (86,5) 51 (68.9) 83 (74,8) 0,045 2,89 1,00 - 8,36 

Salário mensal 

     

 

≤ 1 salário mínimo 14 (37,8) 23 (31,1) 37 (33,3)    

> 1 a 3 salários mínimos 23 (62,2) 51 (68,9) 74 (66,7) 0,447 1,35 0,59 - 3,09 

Tipo de habitação 

     

 

Habitação boa 15 (40,5) 47 (63,5) 62 (55,9) 
 

 

 

Habitação ruim 22 (59,5) 27 (36,5) 49 (44,1) 0,022 0,39 0,17 - 0,88 

Acesso a água tratada 

     

 

Sim 32 (86,5) 70 (94,6) 102 (91,9)    

Não 5 (13,5) 4 (5,4) 9 (8,1) 0,157 2,73 0,69 - 10,87 

Acesso a rede de esgoto 

     

 

Não 26 (70,3) 40 (54,1) 66 (59,5)    

Sim 11 (29,7) 34 (45,9) 45 (40,5) 0,100 2,01 0,87 - 4,66 

OR: Odds Ratio (Razão de chances); IC95%: intervalo de confiança de 95%, Significância estatística: p ≤ 
0,10. 
 

A Tabela 2 apresenta as variáveis comportamentais. Cerca de 83% dos trabalhadores de ambos os grupos 
relataram que raramente procuraram os serviços de saúde. O hábito de ingerir bebidas alcoólicas 
frequentemente, foi predominante nos dois grupos, 45,9% nos casos e 47,3% nos controles. Porém, essas 
duas variáveis não apresentaram associação significativa com a doença sobre investigação.   

As variáveis, o histórico de contato com pessoa doente de TB (OR = 9,47; IC95% 3,65 – 24,59; uso de droga 
(crack / maconha) (OR = 3,39; IC95% 0,89-12,86) e hábito de fumar frequentemente (OR = 2,21; IC95% 
0,88 – 5,54); se apresentaram como fator associado a TB na análise bivariada. 
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Tabela 2. Análise bivariada de associação entre a TB e as variáveis comportamentais, de trabalhadores dos 
grupos caso e controle. João Pessoa, Paraíba, Brasil, janeiro a dezembro de 2011 (n = 111). 

VARIÁVEIS 
Casos Controles Total Teste de Associação de  2 

n (%) n (%) n (%) Valor pa ORb (IC95%) 

Procura os serviços de saúde 

      Raramente 31 (83,8) 61 (82,4) 92 (82,9) 
 

  Frequentemente 6 (16,2) 13 (17,6) 19 (17,1) 0,859 0,10 0,38 - 3,18 

Contato com TB* 

      Não sabe 16 (43,2) 65 (87,8) 81 (72,9)    

Sim 21 (56,8) 9 (12,2) 30 (27,1) 0,000 9,47 3,65 – 24,59 

Uso de droga*       

Não 31 (83,8) 70 (94,6) 101 (91,0)    

Sim 6 (16,2) 4 (5,4) 10 (9,0) 0,061 3,39 0,89 - 12,86 

Tabagismo 

      Não 14 (37,8) 42 (56,7) 56 (50,5) 
 

  Sim 14 (37,8) 19 (25,7) 33 (29,7) 0,087 2,21 0,88 - 5,54 

Ex-fumante 9 (24,3) 13 (17,6) 22 (19,8) 0,911 1,06 0,36 - 3,18 

Alcoolismo 

      Sim 17 (45,9) 35 (47,3 52 (46,8) 
 

  Não 15 (40,5) 24 (32,4) 39 (35,1) 0,568 0,78 0,33 - 1,85 

Ex-etilista 5 (13,5) 15 (20,3) 20 (18,1) 0,526 1,46 0,45 - 4,68 

* Histórico de contato com pessoa doente de TB; **Uso de droga (crack / maconha). 

 OR: Odds Ratio (Razão de chances); IC95%: intervalo de confiança de 95%, significância estatística: p ≤ 
0,10. 

 

A tabela 3 mostra as variáveis ocupacionais. Os dois grupos tiveram frequências semelhantes de doença 
relacionadas ao trabalho, com afastamento por mais de 15 dias. A exposição à poeira de cimento, 
argamassa, cal e exposição à poeira de demolição de alvenaria ou concreto, tiveram alta frequência em 
ambos os grupos, superior a 75%; a exposição à poeira do lixamento de parede / gesso, a exposição à 
poeira do pó de madeira e a outro tipo de poeira, tiveram baixa frequência, inferior a 11% 
respectivamente entre os dois grupos.  No entanto, não houve associação entre essas variáveis em relação 
à tabela. 

As variáveis, tempo na ocupação há mais de 10 anos (OR = 11,81; IC95% 4,11 – 33,98); acidentes de 
trabalho com afastamento por mais de 15 dias (OR = 0,29; IC95% 0,12 - 0,70); exposição à poeira do corte 
de polimento de pedras ornamentais, granito/mármore, cerâmica / porcelanatos (OR = 3,73; IC95% 1,58 – 
8,79); e uso regular ou frequente de EPIs (OR = 4,80; IC95% 1,61 - 14,30) associaram-se com a TB na 
análise bivariada. 

 

  



Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 23 

 

 
 

48 

Tabela 3. Análise bivariada da associação entre a TB e as variáveis ocupacionais de trabalhadores dos 
grupos caso e controle. João Pessoa, Paraíba, Brasil, janeiro a dezembro de 2011 (n = 111) 

VARIÁVEIS 
Casos Controles Total Teste de Associação de  2 
n (%) n (%) n (%) Valor pa ORb (IC95%) 

Tempo de trabalho na ocupação 
      ≤ 10 anos 5 (13,5) 48 (64,9) 53 (47,7)    

> 10 anos 32 (86,5) 26 (35,1) 58 (52,3) 0,000 11,82 4,11 - 33,98 
Acidente de Trabalho 

      Não 28 (75,7) 35 (47,3) 63 (56,8)    
Sim 9 (24,3) 39 (52,7) 48 (43,2) 0,004 0,29 0,12-070 

Doença rel. ao Trabalho       
Sim 20 (54,1) 34 (45,9) 54 (48,6)    
Não 17 (45,9) 40 (54,1) 57 (51,4) 0,420 1,38 0,63 - 3,06 

Exposição à poeira de cimento, 
argamassa e cal 

      Sim 9 (24,3) 11 (14,9) 20 (18,0) 
 

  Não 28 (75,7) 63 (85,1) 91 (82,0) 0,222 1,84 0,69 - 4,94 
Exposição à poeira de demolição 

de alvenaria ou concreto 
      Sim 9 (24,3) 18 (24,3) 27 (24,3) 

 
  Não 28 (75,7) 56 (75,7) 84 (75,7) 1,000 1,00 0,40 - 2,51 

Exposição à poeira do corte de 
polimento* 

      Não 19 (51,4) 59 (79,7) 78 (29,7) 
 

  Sim 18 (48,6) 15 (20,3) 33 (70,3) 0,002 3,73 1,73 – 8,79 
Exposição à poeira lixamento de 

parede / gesso 
      Sim 33 (89,2) 66 (89,2) 99 (89,2) 

 
  Não 4 (10,8) 8 (10,8) 12 (10,8) 1,000 1,00 0,28 - 3,56 

Exposição à poeira pó de Madeira 
      Sim 35 (94,6) 70 (94,6) 105 (94,6) 

 
  Não 2 (5,4) 4 (5,4) 6 (5,4) 1,000 1,00 0,18 - 5,73 

Exposição a outro tipo de poeira  
       Sim 35 (94,6) 70 (94,6) 105 (94,5) 

 
   Não  2 (5,4) 4 (5,4) 6 (5,4) 1,000 1,00 0,18 - 5,73 

Uso de EPI**       
Sim 26 (21,6) 68 (8,1) 94 (12,6)    
Não  11 (78,4) 6 (91,9) 17 (87,4) 0,003 4,80 1,61 -14,30 

**Exposição a poeira do corte de polimento de pedras ornamentais, granito/mármore, cerâmica/ 
porcelanatos 
***Equipamentos de proteção individual 

ORb: Odds Ratio (bruto); IC95%: intervalo de confiança de 95%, significância estatística: p ≤ 0,10. 
 

A tabela 4 mostra o modelo final da análise multivariada com a OR ajustada. Os resultados  mostraram que 
os trabalhadores com  tempo na ocupação há mais de 10 anos, apresentaram   um risco 10 vezes maior de  
desenvolver TB (OR = 10,5; IC95% 2,89 – 35,00);  com histórico de contato com pessoa doente de  TB, 
aumentaram em quase 8  vezes   o risco (OR=7,99; IC95% 2,35 – 27,18); os expostos  a poeiras do corte de 
polimento de pedras ornamentais, granito/mármore, cerâmica / porcelanatos apresentaram quase 5 
vezes mais chance (OR=4,87; IC95% 1,49 – 15,99;) e  os que sofreram acidente de trabalho com 
afastamento por mais de quinze dias, possuíam um risco  3 vezes mais  (OR=3,25; IC95% 1,03 – 10,22) . 

Os trabalhadores que usaram regular ou frequente os EPIs apresentaram chance 18.0% menor (OR= 0,18; 
IC95% 0,04 de) de desenvolver a TB   e os que tem acesso à rede de esgoto possuíam chance 22,0% menor 
(OR= 0,22; IC95% 0,07 – 0,78;) de ser acometidos pela TB. 
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Tabela 4. Modelo final da análise multivariada com Odds Ratio ajustado para associação a tuberculose em 
trabalhadores do SCC 

Variáveis valor p ORa (IC95%) 

 

Tempo na ocupação há mais de 10 anos 0,000 10,5 (2,89 – 35,00) 

Histórico de contato com doente com TB 0,001 7,99 (2,35 – 27,18) 

Exposição a poeira do corte de polimento de pedras* 0,009 4,87 (1,49 – 15,99 

Acidente de Trabalho 0,044 3,25 (1,03 – 10,22) 

Acesso a rede de esgoto 0,019 0,22 (0,07 – 0,78) 

Uso de EPIs regular ou frequente 0,024 0,18 (0,04 – 0,80) 

*Exposição a poeiras do corte de polimento de pedras ornamentais, granito/mármore, cerâmica / 
porcelanatos 

ORa: Odds Ratio (ajustado); IC95%: intervalo de confiança de 95%, significância estatística: p ≤ 0,05. 

 

4. DISCUSSÃO 

A relação entre o adoecimento dos trabalhadores e os fatores de riscos provenientes das atividades 
laborais é bem estabelecida na literatura, há muito vem sendo discutida por Bernardino Ramazzini (1633-
1714). Ao publicar “De Morbis Artificum Diatriba” em 1700, no capítulo XLI, ele descreve sua preocupação 
com a saúde dos trabalhadores do setor da construção civil, focalizando a figura do pedreiro em relação a 
certos fatores de riscos a que estão expostos, tal como a manipulação da cal relatando que “Amato 
Lusitano atesta que os manipuladores da cal parecem afetados pela tísica”15 . 

O resultado desta pesquisa, mostrou que a maior predominância dos casos de TB foi na ocupação de 
pedreiro, é semelhante a encontrada na literatura16 que aponta essa ocupação com maior prevalência a TB 
entre os trabalhadores do SCC.  Justificado pelo processo de trabalho gerador de saúde-doença, ao qual os 
trabalhadores que exercem a atividade pedreiro estão expostos, a múltiplas situações e fatores de risco a 
saúde. A forma pulmonar foi a mais frequente entre os casos TB (91%), compatível com à média nacional 
(90%)12. 

Algumas das variáveis foram estatisticamente significativas na análise bivariada (tabela 1,2 e 3), tais 
como: ausência de companheira; baixa escolaridade; habitação ruim; hábito de fumar frequentemente e 
uso de drogas. Contudo, na análise multivariado (tabela 4), essas variáveis foram ajustadas pelas outras 
variáveis, perdendo suas significâncias estatísticas, mas não se pode deixar de considerar suas 
importâncias na incidência da TB. Essas variáveis são condições que refletem um conjunto de 
determinantes socioeconômicos precários, que aumentam a vulnerabilidade à TB e são ainda responsáveis 
pelo aumento de sua incidência e menor adesão ao tratamento17,18,19,20. 

No modelo final da análise multivariada (tabela 4), os resultados evidenciaram sete variáveis como fatores 
associados à tb em trabalhadores com ocupação típica do scc. Dentre os fatores evidenciados, a maior 
predominância, foram os fatores ocupacionais. 

Em relação ao tempo na ocupação há mais de 10 anos, a pesquisa mostrou que aqueles trabalhadores há 
mais de 10 anos na ocupação, possuem   um risco de 10 vezes maior de   desenvolver TB (OR = 10,5; 
IC95% 2,89 – 35,00). Podem ser justificados pela própria característica do processo de trabalho do SCC, 
por excelência é extremamente perigosa21, exigem força física contínua, posturas inadequadas e 
exposições a diversos fatores de riscos, como a própria poeira contendo sílica. Tudo isso, são fatores 
capazes de fragilizar o sistema imunológico ao longo do tempo e tornam esses trabalhadores mais 
suscetíveis às infecções. 

Com relação a exposição à poeira do corte de polimento de pedras ornamentais, granito/mármore, 
cerâmica porcelanatos, aumenta quase 5 vezes o risco de desenvolvimento dessa doença (OR=4,87; IC95% 
1,49 – 15,99;). Achado similar10, aponta que o processo cumulativo de poeira de sílica respirável mostrou 
associação estatisticamente significante com TB pulmonar (OR = 6,4; IC 95%: 1,8-23). Estudos 22,23,24 têm 
demonstrados que “a exposição a poeiras contendo sílica pode favorecer a reativação da infecção 
tuberculosa latente”, “estimula uma multiplicação renovada de bacilos nas lesões de TB cicatrizantes”. 
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Publicações26,26, indicam que os trabalhadores que tiveram exposições longas ao pó de sílica podem estar 
em maior risco de desenvolver TB. 

No que se refere aos trabalhadores que sofreram acidentes de trabalho com afastamento por mais de 15 
dias têm 3 vezes maior (OR=3,25; IC95% 1,03 – 10,22) risco para TB. O resultado pode ser justificado, pela 
vulnerabilidade psicológica dos trabalhadores em decorrências das sequelas advindas dos acidentes de 
trabalho, uma situação frequente entre os trabalhadores do SCC, que envolve dimensões biológicas, 
consequentemente, intricam os fatores sociais e culturais podendo tornar os trabalhadores mais 
vulneráveis frente a própria probabilidade de adoecer e morrer de TB.  Há referência ainda de que o SCC é 
reconhecido pelo índice de acidente do trabalho com maior duração de afastamento27. 

Quanto ao uso regular ou frequente de EPIs, esses foram identificados como um fator de proteção contra o 
acometimento por TB (OR= 0,18; IC95% 0,04), ou seja, os trabalhadores que fazem uso regular ou 
frequente de EPIs têm menor chance de desenvolver a TB, em razão de que os EPIs são considerados 
medidas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho27. Estudo28 mencionam, que a falta do uso ou o 
uso inadequado de EPI, estão entre as principais causas das ocorrências de acidentes nos canteiros de 
obras do SCC.   

 Com relação a variável acessos à rede de esgoto, verificou-se como um fator de proteção ao 
desenvolvimento da TB. Os trabalhadores do SCC que residem em ambiente com boas condições sanitárias 
têm menor chance (OR= 0,22; IC95% 0,07 – 0,78)   de desenvolver a TB, em virtude de que o acesso à rede 
de esgoto é um determinante social importante na promoção da saúde2 

Em relação aos trabalhadores estudados que reportaram histórico de contato com pessoa doente de TB, 
apresentaram quase 8 vezes (OR=7,99; IC95% 2,35 – 27,18) maior chance de desenvolver a TB.  Superior 
ao encontrado na literatura (OR=.3,2 e OR=3,0)29,30. A diferença pode-se dever a fatores provenientes das 
atividades laborais do SCC, intricam os fatores sociais e culturais.  

 Ressalta-se que são necessários novos estudos abordando o tema, de modo a trabalhar com amostras 
maiores envolvendo trabalhadores residentes em outros municípios que residem em canteiro de obra. 
Reafirma-se a necessidade de pesquisar a presença da sílica livre cristalina na fração respirável nos 
ambientes e processos de trabalho da construção civil, uma vez que a literatura tem evidenciado que os 
indivíduos expostos à sílica e ao Bacilo de Koch apresentam chances crescentes do desenvolvimento da 
tuberculose.  

A tubérculos é uma das mais antigas doenças descritas como tísica, ainda é um problema de saúde pública, 
com elevados índices de morbimortalidade. O conhecimento da epidemiologia e dos fatores associados a 
essa doença se constitui na chave para o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, auxiliando na 
elaboração de estratégias de prevenção e controle da TB, nesta categoria de trabalhadores. 

  

5. CONCLUSÕES 

Por meio desta pesquisa, conclui-se que os fatores associados à TB em trabalhador do SCC foram: tempo 
na ocupação há mais de 10 anos, histórico de contato com pessoas doentes de TB, exposição a poeiras do 
corte de polimento de pedras ornamentais, granito/mármore, cerâmica / porcelanatos, acidentes de 
trabalho com afastamento por mais de 15 dias, ausência de rede de esgoto e falta de uso dos EPIs.  

Esses fatores apresentam contribuições significativas para o Programa de Controle da TB, com evidências 
suficientes para subsidiar tomada de decisões em saúde na perspectiva intra e intersetorial, com 
abordagem clínica e epidemiológica em relação a TB do SCC. 
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Capítulo 7 
 

Avaliação da saúde intestinal de escolares de 
Uruguaiana/RS: Uma ação com foco na saúde pública 
 

 
Fabricio Ocampo da Luz e Silva 

Sue Elle Berro da Silva 

Cleci Menezes Moreira 

 

Resumo: As parasitoses intestinais são infecções causadas por protozoários e helmintos. A infecção 

humana é mais comum em crianças, através da via oral-fecal, sendo águas e alimentos contaminados os 

principais veículos de transmissão. A alta prevalência de parasitos entre as populações de baixo nível 

socioeconômico é resultante do padrão de vida, de higiene e de educação, os quais são inadequados e 

deficientes. Contudo, crianças e adolescentes estão entre os grupos mais atingidos, por estarem 

frequentemente expostos a constantes condições de reinfecção e por frequentarem ambientes favoráveis à 

transmissão. Outros fatores que influenciam a transmissão são um prolongado período de viabilidade dos 

parasitos no solo, ou em alimentos e a falta de imunidade protetora do hospedeiro. A prevenção das 

parasitoses passa pelo conhecimento especialmente em pesquisa básica, profilaxia, diagnóstico precoce, 

tratamento e pesquisa de novos compostos, controle e vigilância epidemiológica. Objetivamos conhecer a 

realidade das doenças parasitológicas intestinais nas crianças de 6 a 12 anos, de escolas da rede pública do 

município de Uruguaiana/RS e intervir neste processo diagnosticando os parasitados, tratando-os com 

medicação adequada e ministrando palestras, sobre o que são as parasitoses intestinais, o que causam, 

vias de transmissão, medidas profiláticas e cuidados básicos de higiene para minimizar a sua aquisição. 

Fazer também um levantamento sanitário e epidemiológico das comunidades atendidas e divulgação dos 

resultados encontrados a toda sociedade. A escolha do tema tem três aspectos importantes, a gravidade 

que assume as parasitoses intestinais na primeira infância, as condições do convívio em aglomerações de 

vilas e os escassos estudos sobre enteroparasitoses nas comunidades de Uruguaiana, RS. A promoção de 

saúde é uma estratégia definida pela OMS, tendo como componente essencial, o estabelecimento de 

políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento de habilidades pessoais e coletivas visando à 

melhoria da qualidade de vida e saúde. 

 

Palavras-chave: parasitoses; escolares; rede pública 
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1. INTRODUÇÃO  

As parasitoses intestinais são infecções causadas por protozoários e helmintos, afetando cerca de 3,5 
bilhões de pessoas, causando enfermidades em aproximadamente 450 milhões ao redor do mundo, a 
maior parte destas em crianças (WHO, 2008). A prevalência de infecções por parasitos intestinais é um 
dos melhores indicadores do status socioeconômico de uma população (Astal Z., 2004) e essa alta 
prevalência entre as populações de baixo nível socioeconômico é resultante do padrão de vida, de higiene 
e de educação, os quais são inadequados e deficientes. Sendo assim, crianças e adolescentes estão entre os 
grupos mais atingidos, por estarem frequentemente expostos a constantes condições de reinfecção e por 
frequentarem ambientes favoráveis à transmissão. 

Contudo, as doenças parasitárias estão entre as principais doenças mais negligenciadas do mundo, devido 
seu tema ser pouco difundido principalmente pela falta de informação (WHO, 2010; Morel, 2006). Esse 
fator justifica o foco do nosso estudo estar em crianças escolares da rede pública, pois estas se encaixam 
no grupo de risco, e seu contágio com essas doenças é frequente. 

O projeto tem como objetivo a proposição de estratégias de prevenção e controle, bem como, diagnóstico, 
tratamento antiparasitário e ações educativas em escolares da rede pública.  

 

2. METODOLOGIA  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unipampa, sob número 10.024.15 e as 
atividades envolveram ações educativas, realização de exame parasitológico de fezes (EPF) e 
administração de tratamento adequado aos estudantes infectados. 

Primeiramente foi realizado um convite à escola a participar do projeto, e em seguida o convite aos 
responsáveis dos alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental (primário). Os que aceitaram 
participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram realizadas palestras e 
atividades lúdicas que abordaram temas sobre: o que é parasitologia; o que são parasitos intestinais, 
mostrando ao vivo alguns exemplares de parasitas, especialmente os macroscópicos; o que eles causam no 
organismo humano; principais sintomas; profilaxia; como é feito o diagnóstico laboratorial, bem como 
sobre a forma correta de fazer a coleta das amostras. 

Ao final de cada palestra, foi entregue aos alunos, o pote universal, para EPF juntamente com etiquetas 
para identificação com nome e turma do aluno e como realizar corretamente a coleta da amostra em casa, 
com o acompanhamento dos pais. 

Para o exame coprológico, foi usado o método parasitológico de sedimentação espontânea Hoffmann, Pons 
e Janer (HPJ) e o direto. A análise das amostras foram realizadas no laboratório de parasitologia humana 
da Unipampa – Campus Uruguaiana. Após o tempo mínimo de sedimentação descrito no método 
(Cimerman, 2008), uma pequena amostra do sedimento no fundo do cálice foi colocado entre lâmina e 
lamínula e levado ao microscópio para observação. Foram realizadas pelo menos três lâminas de cada 
amostra. 

A presença de parasitos é confirmada quando houver presença de ovos de helmintos ou cistos de 
protozoários, sendo assim, foram pesquisados principalmente os seguintes parasitos: Entamoeba 
histolytica/dispar e coli, Giardia lamblia, Ancilostoma spp, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, 
Trichuris trichiura, Taenia sp e Hymenolepis sp.  

Os resultados das amostras positivas serão encaminhados aos médicos do Posto de Saúde, para prescrição 
da medicação adequada. A medicação para o combate das parasitoses será fornecida pela Farmácia do 
posto de saúde e entregue individualmente aos responsáveis pelas crianças, com devida orientação 
farmacêutica sobre sua administração. O controle da cura será realizado através de novos exames (EPF). 

 

3. RESULTADOS PARCIAIS E ESPERADOS  

Das atividades realizadas na escola, foram realizadas além das palestras na forma de slides, brincadeiras e 
atividades como pinturas e desenhos, para que as crianças pudessem compreender melhor as informações 
repassadas à elas. A utilização dos recursos didáticos, bem como a linguagem adaptada às crianças, pode 
ser entendida como uma ponte entre o pesquisador do projeto e a população em estudo. 

Acadêmicos das áreas de saúde têm poucas chances de realizar atividades pedagógicas, devido à 
característica técnica do currículo, sendo essa uma oportunidade de conhecer outros caminhos de estudo, 
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além de estratégias para prevenção de doenças que podem ser adotadas futuramente em seus ambientes 
de trabalho. 

Figura 1 e 2: Representação das formas de prevenção (profilaxia) às parasitoses e atividades de 
colagens relacionadas à saúde intestinal realizadas por alunos do 1º e 2º ano  

 

 

ATIVIDADES EDUCACIONAIS 
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Foram analisadas 58 amostras de fezes das crianças da Escola.  Dos alunos do primeiro ano foram 13 
participantes, perfazendo um percentual de 38%. Alunos do segundo ano, foram 20 amostras (17%) e do 
terceiro ano, 25 amostras (45%) Gráfico 1 e tabela 1.  

 

 

Gráfico 1: Percentual de crianças participantes dos Exames Parasitológico de Fezes (EPF) separados por 
turmas. 

 

Tabela 1: Número de crianças totais participantes separadas por turmas 

Série (Ensino Fundamental) Nº de crianças Participantes 

1º Ano 13 

2º Ano 20 

3º Ano 25 

TOTAL 58 

 

Tabela 2: Exames parasitológico de fezes (EPF) 

Método 1º ANO 2º ANO 3º ANO 

Direto Ausência de ovos ou 
cistos de parasitos 

Ausência de ovos ou 
cistos de parasitos 

Ausência de ovos ou 
cistos de parasitos 

HPJ Ausência de ovos ou 
cistos de parasitos 

Ausência de ovos ou 
cistos de parasitos 

Ausência de ovos ou 
cistos de parasitos 

 

Das análises parasitológicas que foram realizadas até o presente momento cerca de 10% do total de 
amostras desse estudo e, nenhuma dessas foi positiva para presença de ovos ou cistos de parasitos (tabela 
2). Contudo, espera-se conseguir um maior número de crianças participantes e seguir com a análise do 
restante das amostras, bem como mudar o quadro clínico de frequência das parasitoses intestinais, 
através das atividades educacionais já realizadas. Após a conclusão dos exames de todas as crianças, será 
realizado o levantamento daquelas cujo resultado for positivo e em seguida encaminhado para tratamento 
conforme a metodologia. A expectativa é que consigamos contribuir para a melhoria de vida das crianças e 
seus familiares da área de estudo. 

 

APRENDIZADO 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Demonstrou-se eficiente o trabalho envolvendo ações de educação, além do correto tratamento às 
crianças, melhorando as condições de higiene e aumentando a qualidade de vida dessa população. Os 
estudos de índice de parasitoses muitas vezes são escassos, sendo essas, negligenciadas pelas equipes de 
saúde por se tratarem de doenças relacionadas às condições de higiene e alimentação e de fácil 
tratamento. 

O levantamento dessas doenças em comunidades escolares serve como um estudo relacionando as 
características socioeconômicas da região e além disso fornece uma visão das necessidades de programas 
de controle da população ali atendida. 
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Capítulo 8 
 

Exames parasitológicos de fezes em crianças e 
adolescentes de uma instituição de acolhimento de 
Ponta Grossa, Paraná 
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Resumo: As enteroparasitoses estão intimamente ligadas as desigualdades 

socioeconômicas e as más condições de saneamento básico. No entanto, são registrada 

altas prevalências destas, mesmo em regiões com alto índice de desenvolvimento 

humano. Este trabalho objetivou realizar a avaliação diagnóstica de parasitoses intestinais 

dos acolhidos no Instituto João XXIII. O estudo foi transversal, descritivo e de caráter 

quantitativo a partir da análise de dados laboratoriais de exames parasitológicos de fezes 

de crianças e adolescentes, de ambos os gêneros, com idade entre 9 e 17 anos atendidos 

pelo projeto de extensão "Avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos alunos do 

Instituto João XXIII”, em 2019. Analisou-se 14 laudos laboratoriais e 50% das amostras 

foram positivas para parasitoses. Observou-se 71,4% (n=5) de monoparasitismo e 

28,6% (n=2) de biparasitismo. Foram encontradas espécies de Endolimax nana e 

Entamoeba coli, ambas potencialmente não patogênicas e Giardia duodenalis, patogênica 

e causadora de alterações no sistema gastrointestinal. Assim, podem-se realizar ações de 

prevenção e controle das enteroparasitoses e contribuir para a formação integral dos 

discentes envolvidos com a extensão. 

 

Palavras-chave: Parasitoses. Diagnóstico Laboratorial. Promoção em Saúde. 
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1. NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto de extensão "Avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos alunos do Instituto João XXIII, na 
cidade de Ponta Grossa, Paraná". 

 

1.1. PÚBLICO-ALVO 

Crianças e adolescentes de ambos os gêneros em condição de acolhimento na instituição "Escola Piamartina 
Instituto João XXIII (Instituto João XXIII ), do município de Ponta Grossa – Paraná. 

 

1.2. MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná, Brasil. 

 

1.3. LOCAL DE EXECUÇÃO 

Atividades extensionistas: Instituto João XXIII, situado na Rua Padre João Piamarta,  s/n – Colônia Dona Luiza – 
CEP: 84046-060, Ponta Grossa-PR. 

Exames laboratoriais: Laboratório Universitário de Análises Clínicas (LUAC) da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG), localizado na Avenida General Carlos Cavalcanti, 4748, Campus Uvaranas, CEP 84.030-900, 
Ponta Grossa-PR. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O Instituto João XIII é uma entidade assistencial religiosa, sem fins lucrativos, que acolhe crianças e 
adolescentes, de ambos os gêneros em situação de vulnerabilidade social e/ou situação de risco pessoal ou 
violação de seus direitos. A UEPG é parceira do instituto e por meio de projeto de extensão do LUAC 
realiza exames para avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos acolhidos e atividades 
educativas para promoção em saúde. Este trabalho abordou a questão das parasitoses por ser uma 
situação recorrente entre os acolhidos. 

As parasitoses intestinais são causadas por helmintos e/ou protozoários, cujas formas evolutivas infectam o 
sistema gastrointestinal e acarretam diversas alterações no organismo tais como desnutrição, diarreia, anemia e 
má absorção intestinal, podendo interferir na capacidade física e cognitiva do individuo parasitado (PEREIRA; 
GAIARDO, 2016) e no seu desempenho escolar (PEREIRA; GAIARDO, 2016; SILVA et al., 2017). 

Segundo Belo (2012), mesmo em uma região com alto índice de desenvolvimento humano pode-se constatar 
altas incidências de parasitoses intestinais, demonstrando a persistência da desigualdade socioeconômica na 
população brasileira. Desta forma, tornando-se necessário a realização de exames parasitológicos para 
estabelecer a análise epidemiológica local. 

Assim, o intuito desta ação extensionista foi diagnosticar as parasitoses que acometem os internos do instituto 
para melhoria da condição de vida e planejamento de ações educativas. 

 

3. OBJETIVOS 

Realizar avaliação diagnóstica relacionada às parasitoses intestinais de crianças e adolescentes, acolhidos 
no Instituto João XXIII. 

 

4. METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo transversal, descritivo e de caráter quantitativo a partir da análise dos dados 
laboratoriais de exames parasitológicos de fezes de crianças e adolescentes, de ambos os gêneros, atendidos 
pelo projeto de extensão "Avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos alunos do Instituto João XXIII”, 
durante o ano de 2019. 

Para a coleta das amostras fecais foram distribuídos previamente coletores universais e , na data marcada, a 
equipe do projeto se deslocou até o instituto para recolher o material coletado, no período  da manhã. Este foi 
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acondicionado em caixa térmica e transportado até o LUAC/UEPG, sendo analisado no setor de Parasitologia 
Clínica, durante a disciplina de Estágio Supervisionado em Análises Clínicas do curso de Farmácia por 
discentes do 5º ano. Para a análise das amostras fecais foi utilizada a técnica de Hoffman, Pons e Janer pela 
simplicidade e baixo custo do procedimento, que se constitui na sedimentação espontânea dos elementos 
parasitados em suspensão fecal filtrada, sendo possível identificar ovos pesados, cistos e larvas. Além disso, foi 
utilizado o método qualitativo de Faust cujo princípio é a centrífugo-flutuo-sedimentação dos elementos 
parasitários em contato com a solução de sulfato de zinco, usado em pesquisa de cistos e oocistos de 
protozoários e de ovos leves. Para pesquisa de larvas foi utilizado o Método de Rugai, que se baseia no 
hidrotropismo e termotropismo das larvas e na tendência destas a se sedimentarem quando em meio aquoso 
(Figura 1A). Para a pesquisa diagnóstica de parasitoses intestinais utiliza-se a visualização do material 
preparado em microscópica óptica (Figura 1B). 

 

Figura 1 - Diagnóstico Laboratorial das Parasitoses em amostras de fezes 

A: Preparação das amostras fecais para observação em microscopia óptica; B: Análise visual de lâminas em 
microscopia óptica para identificação de estruturas parasitárias em amostras fecais. 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

5. RESULTADOS 

Foram analisados 14 laudos laboratoriais de exames parasitológicos pertencentes a crianças a adolescentes 
acolhidos no Instituto João XXIII, com idade de 9 a 17 anos (14±2), sendo seis (42,9%) do gênero masculino e 
oito (57,1%) do gênero masculino. 

Os resultados mostraram que 50% (n=7) das amostras apresentaram positividade para alguma espécie de 
parasitas intestinais enquanto nas outras 50% (n=7) não foram encontrados parasitos. Em todas as amostras 
positivas foram encontrados apenas protozoários (100%), não sendo vistos helmintos. O monoparasitismo foi 
observado em 71,4% dos casos com quatro (57,1%) amostras positivas para cistos de Endolimax nana e uma 
(14,3%) para cistos de Entamoeba coli. Já o biparasitismo foi de 28,6% com um caso (14,3%) apresentando 
cistos de Entamoeba coli e cistos de Endolimax nana e outro (14,3%) com cistos de Entamoeba coli, e Giardia 
duodenalis (Figura 2). 

Em relação às espécies de parasitoses encontradas, a Entamoeba coli e a Endolimax nana são protozoários 
comensais que normalmente não apresentam patogenicidade ao homem, mas são indicadores das más 
condições higiênico-sanitárias (MEDEIROS, 2014), das regiões de onde provêm essas crianças e adolescentes. Já 
a Giardia duodenalis é considerada patogênica. Em crianças ou em adultos jovens, a doença pode apresentar 
amplo espectro clínico. O processo patológico depende de vários fatores como a carga de parasitos no intestino 
delgado, sinergismo entre bactérias e fungos e imunidade do hospedeiro, entre outros (SANTANA et al., 2014). 
Sua principal forma de transmissão é a fecal-oral, ou seja, a infecção se inicia pela ingestão dos cistos presentes 
na água e nos alimentos contaminados. Dentro do organismo do hospedeiro, a  parasitose causa irritação na 
mucosa intestinal, produzindo alterações na produção de muco e de enzimas digestivas, resultando em 
dificuldade na absorção de vitaminas lipossolúveis, ácidos graxos, vitaminab12, ácido fólico e ferro e, 
consequentemente, ocasionando a desnutrição do individuo (PINHEIROS, 2011; SANTANA et al., 2014). 
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Figura 2 - Distribuição percentual das espécies encontradas nos exames parasitológicos 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

O predomínio de protozoários comensais ocorreu no grupo em que a faixa etária dos indivíduos que realizaram 
os exames foi constituída de adolescentes em sua maioria, pois os cuidados com a higiene são um pouco 
melhores quando comparados aos de crianças mais novas. 

Zaratin et al. (2018) ressaltam a importância do diagnóstico das parasitoses na comunidade para facilitar o 
planejamento de palestras educativas sobre higiene pessoal e coletiva com intuito de diminuir ou erradicar tais 
contaminações e reinfecções por parasitas. Destacam, ainda, a importância dos familiares próximos das crianças 
que tiveram resultados positivos procurarem um serviço de saúde para avaliação e tratamento. E, ainda, 
resultados negativos devem ser repetidos na presença de sintomas de infecções parasitárias, visto que uma 
única coleta do material fecal pode não garantir a efetividade do exame devido ao ciclo de vida dos parasitas. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, as parasitoses causadas por protozoários comensais 
foram mais prevalentes na população estudada. Sabe-se que em indivíduos imunocompetentes não acarretam 
grandes danos podendo apresentar uma infecção assintomática. Porém, na presença de imunodeficiências 
podem levar a quadros de diarreias. No entanto, a presença desses parasitos é preocupante, uma vez que 
indicam baixas condições sanitárias e a contaminação fecal de água ou alimentos consumidos são os mesmos 
veículos para os parasitos patogênicos, como por exemplo, a Giardia duodenalis. Infere-se, portanto, a 
necessidade de estabelecer campanhas educativas que reforcem os cuidados com a higiene pessoal, ingestão de 
água filtrada, cuidados na preparação e conservação dos alimentos, não andar descalços e nem defecar no solo. 
Algumas dessas ações já foram iniciadas precisando de continuidade e também complementadas. 

A participação discente no projeto extensionista tem importância fundamental no processo de formação 
integral do profissional de saúde que vivencia a realidade de comunidades menos favorecidas. 

 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG - Programa Institucional de 

Bolsas de Extensão Universitária (EDITAL PROEX Nº 021/2019). 
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Resumo: A sobrevivência de micro-organismos na cavidade bucal depende da sua 

habilidade em formar biofilmes sintetizados a partir de resíduos provenientes da má 

higienização. O biofilme confere maior virulência aos micro-organismos e resistência a 

agentes antimicrobianos. Algumas pessoas, mesmo diante de boa higienização mecânica 

diária, necessitam de aplicações de antissépticos bucais que atuam como agentes 

antimicrobianos e antiplacas, que previnem a formação de biofilmes e proliferação de 

micro-organismos. A eficiência dos produtos antissépticos com relação à inativação de 

micro-organismos é de suma importância para a prevenção de doenças bucais. Diante 

deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de 

enxaguantes bucais na inibição do crescimento de Streptococcus sp. e Candida albicans 

em testes in vitro. 

 

Palavras-chave: Antissépticos, doenças bucais, hábitos de higienização bucal 
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1. INTRODUÇÃO 

O corpo humano contém um conjunto personalizado de habitantes microscópios que são essenciais para a 
manutenção da saúde, porém também são capazes de induzir doenças (PARAHITIYAWA et al, 2010). Em 
recém-nascidos a microbiota normal é definida após poucos dias do nascimento, podendo ser encontrados 
micro-organismos dos gêneros Lactobacillus, Veilonella, Actinomyces, Neisseria e Streptococcus. Após a 
saída dos primeiros dentes, os tecidos circundantes proporcionam um ambiente anaeróbio, onde bactérias 
gram-positivas anaeróbias ficam mais evidentes (PELCZAR JR; CHAN; KRIEG, 2005). 

Os dentes conseguem proporcionar aderência para diversos micro-organismos, como o Streptococcus 
mutans, que está relacionado com o surgimento da cárie, sendo o principal agente causador. De acordo 
com Krieg e colaboradores (1996), durante a colonização de Streptococcus mutans na cavidade oral, ocorre 
a síntese de um polímero viscoso a partir de sacarose, denominado biofilme ou placa bacteriana, onde as 
bactérias permanecem ligadas. A enzima produzida por Streptococcus mutans utiliza glicose para síntese 
do biofilme e a frutose para produção de ácido lático, que facilita a aderência do micro-organismo no 
dente. Microrganismos como Lactobacillus e Actinomyces podem entrar como invasores secundários no 
biofilme formado. 

A placa bacteriana é considerada com uma das principais causas das doenças como a periondontite 
(ARAÚJO, 2008). Em muitos casos de doenças periodontal, a infecção é restrita às gengivas, denominada 
gengivite. A gengivite é caracterizada por sangramento das gengivas quando os dentes são escovados. 
Quando a escovação é interrompida, pode-se observar em poucas semanas o acúmulo da placa e 
consequentemente a gengivite (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). Frequentemente, a gengivite precede a 
periodontite (JORGE, 1995). 

A gengivite ulcerativa necrotizante aguda é uma das mais comuns infecções graves. A dor proporcionada 
pela doença dificulta a mastigação. Entre as bactérias geralmente associadas a essa condição está a 
bactéria do gênero Prevotella, presente em cerca 24% dos casos analisados (TORTORA; FUNKE; CASE  
2012). 

Alguns fungos também podem causar doenças bucais, como Candida albicans, um fungo patógeno e 
oportunista que habita o corpo humano como comensal, sendo responsável por uma das principais 
infecções fúngicas em seres humanos, a candidíase (MONGE, 2006). A candidíase é um tipo de micose 
caracterizada por placas brancas removíveis que podem surgir na boca, em seu estágio mais avançado, a 
orofaringe e o esôfago do hospedeiro também podem ser afetados.  

Para redução das doenças provocadas por fungos e bactérias na cavidade oral, a utilização de enxaguantes 
bucais é uma alternativa de profilaxia dentária, pois possui componentes químicos ativos que previnem a 
proliferação de agentes patogênicos após a remoção mecânica realizada pela escovação (SILVA et al; 
2015). Segundo Andrade et al. (2011) e Mota et al. (2004) é muito comum e indicado por cirurgiões 
dentistas a utilização dos enxaguantes bucais como auxílio da escovação para melhorar a eficiência da 
higienização bucal. 

O uso dos enxaguantes bucais remonta há aproximadamente um século e meio atrás (ASADOORIAN, 
2006), podem ser constituídos por uma mistura de componentes ativos, veículos (água, álcool ou 
glicerina), surfactantes, umectantes e flavorizantes. A seleção do veículo vai depender da necessidade de 
cada paciente, assim como de sua utilização (TORRES et al, 2000). De acordo com o Conselho Regional de 
Odontologia (CRO) do Estado de São Paulo, o enxaguante são indicados para a higiene pós-cirúrgica, no 
controle da cárie, para combater a sensibilidade dos dentes ou como antibactericidas e/ou antifungicidas. 

É importante a realização de testes in vitro para certificação da efetividade de antissépticos bucais, 
possibilitando melhor seletividade na escolha do produto a ser utilizado (MORIYA, 2008). Entre os 
principais agentes antimicrobianos utilizados na odontologia estão os agentes catiônicos, que atuam 
ligando-se imediatamente a superfície bacteriana, como exemplo a clorexidina e o cloreto de cetilpiridínio; 
os agentes não iônicos como o triclosan; os compostos fenólicos como óleos essenciais (timol, eucaliptol e 
mentol); os alógenos como o flúor fosfato acidulado, floreto de sódio e o iodo; as substâncias naturais 
como cacau, própolis, alcalóides, vegetais e o quitosano e combinações de agentes oxigenantes, enzimas e 
xilitol (TORRES; 2000).  

Diante de tantas marcas de enxaguantes bucais comercializadas no Brasil, faz-se necessária a avaliação da 
eficácia desses enxaguantes quanto a inativação de micro-organismos (BACCARELI; RIBEIRO, 2000). 
Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de enxaguantes bucais na 
inibição do crescimento de treptococcus sp. e Candida albicans em testes in vitro. 
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2. METODOLOGIA 

Micro-organismos  
Foram utilizados micro-organismos padrões cedidos pelo laboratório de Microbiologia do Centro 
Universitário Teresa D’Avila, Lorena-SP. As cepas de Streptococcus sp. e Candida albicans foram ativadas 
em caldo nutriente e repicadas por dois dias consecutivos, incubadas à 37°C para posterior análise da 
eficiência dos enxaguantes bucais com relação à ação antimicrobiana. 
 
Enxaguantes bucais  
Os enxaguantes bucais analisados apresentavam em sua composição os princípios ativos Clorexidina 
0,12%, Triclosan + Fluoreto de Sódio, Cloreto de Cetilpiridínio e Timol, foram obtidos no comércio local do 
Município de Lorena, São Paulo, Brasil. 

 

Avaliação da eficiência da inibição do crescimento de micro-organismos por enxaguantes bucais 
comerciais 
A avaliação da eficiência da inibição do crescimento de micro-organismos por enxaguantes bucais foi 
realizada pelo método de Silva et al. (2015). Aliquotas de 250 µL das suspensões padronizadas dos micro-
organismos avaliados foram semeados na superfície de placas de Petri contendo o meio de cultura ágar 
Caldo Nutriente, com o auxílio da alça de Drigalski. Antes da aplicação dos discos, as placas semeadas 
foram deixadas em cima da bancada por aproximadamente cinco minutos, para permitir que o excesso de 
umidade da superfície do ágar fosse absorvido. Posteriormente, foram adicionados 5 discos de papel filtro, 
aos quais foram acrescentadas alíquotas de 15 µL dos enxaguantes bucais a serem analisados. Cada disco 
utilizado foi identificado com os respectivos enxaguantes bucais avaliados e o controle foi realizado pela 
adição de salina no disco adicionado à placa de Petri. As placas foram incubadas a 37°C por 48 horas e os 
testes foram realizados em triplicata.  
 
3. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Após  o período de incubação, as placas foram examinadas para verificar o crescimento, bem como a 
presença de contaminantes e a definição do diâmetro do halo de inibição. Após a inspeção visual, os 
resultados foram avaliados a partir da mensuração do halo de inibição presente em cada disco; sendo 
considerado o halo de inibição, a área sem crescimento detectável a olho nu. A medição foi realizada com 
auxílio de paquímetro e o resultado expresso por milímetros de zona de inibição (NCCLS, 2012). Os 
valores médios dos halos em milímetros foram utilizados para a avaliação antimicrobiana do enxaguantes 
bucais. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados da análise da eficiência enxaguantes bucais, contendo como principios ativos  Clorexidina 
0,12%, Triclosan + Fluoreto de Sódio, Cloreto de Cetilpiridínio e Timol, na inibição do crescimento de  
Streptococus sp. e Candida albicans são mostrados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Avaliação do potencial de inibição de diferentes principios ativos presentes em enxaguantórios 

bucais comerciais, frente a inibição do crescimento de Streptococcus sp e Candida albicans. 

Princípio Ativo 
Média dos halos de inibição (mm) 

Streptococcus sp Candida albicans 
Clorexidina 0,12% 7,08  ± 0,87  7,60 ± 0,70 

Triclosan e Fluoreto de Sódio 2,17 ± 0,52 5,30 ± 0,50 
Cloreto de Cetilpiridínio 1,00 ± 0,23 0,00  

Timol 0,52 ± 0,12 0,00 
Fonte: Arquivo do autor 

 
De acordo com os resultados obtidos, pode-se observar que Streptococus sp. e Candida albicans 
apresentaram formação de halos de inibição variando entre 0,00 e 7,60 mm. Os maiores halos de inibição 
foram identificados nos testes realizandos com principio ativo Clorexidina 0,12%, com halo de inibição de 
7,08 ± 0,87 mm em placas contendo  Streptococus sp. e 7,60 ± 0,70 mm em placas contendo Candida 
albicans. Nos testes realizados com Triclosan e Fluoreto de Sódio, pode-se observar a formação de halos 
de inibição de 2,17 ± 0,52 mm  em testes realizados com Streptococus sp. e 5,30 ± 0,50 mm em testes 
realizados com Candida albicans. Nos resultados obtidos a partir de testes com Cloreto de Cetilpiridínio e 
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timol foi possivel observar que ocorreu a formação de halo de inibição apenas em testes realizados com 
Streptococcus sp, com valores de halos de inibição de 1,00 ± 0,23 mm e 0,52 ± 0,12 mm, respectivamente. O 
crescimento de Candida albicans não foi inibido nos testes realizados com Cloreto de Cetilpiridínio e timol. 

A clorexidina pode ser utilizada na inativação de fungos, bactérias gram-positivas e gram-negativas 
(SOUSA et al, 2010; ANDRADE et al, 2011). Esse agente atua na desorganização da membrana celular e 
inibição específica das enzimas da membrana, não é indicado o uso em elevadas concentrações e por 
longos períodos, devido aos efeitos colaterais como coloração dos dentes, descamação reversível da 
mucosa e alterações do paladar (TORRES et al, 2000). Em experimentos realizados por Moreira et al. 
(2014), utilizando digluconato de clorexidina a 0,12%, foi observado a inibição do crescimento das cepas 
de Streptococcus mutans, Pseudomonas aeruginosa e Enterococcus faecalis, com halos de inibição  de 30,3  
mm, 23,3 mm e 24,5 mm, respectivamente, valores que são superiores aos encontrados no presente 
trabalho, quando avaliado a inibição do crescimento de Streptococcus sp. (halos de inibição de 7,08 ± 0,87 
mm).  

O Cloreto de acetilpiridínio é mais efetivo contra bactérias gram-positivas. Esse agente químico provoca o 
aumento da parede celular bacteriana, diminuindo a capacidade da bactéria se aderir à superfície dental 
(ANDRADE et al, 2011; MOREIRA et al, 2009). Experimentos realizados por Moreira (2009) 
demonstraram que o cloreto de acetilpiridínio, princípio ativo dos enxaguantes Cepacol e Oral B, 
demonstraram efetividade na ação antimicrobiana contra S. mutans, E. faecalis e S. aureus, reafirmando o 
seu principal alvo de ação, sobre bactérias gram-positivas, e a ausência de ação contra P. aeruginosa, que 
são classificadas como bactéria gram-negativa. Os resultados corroboram com o presente trabalho, onde 
foi detectado a formação de halos de inibição em testes realizados com S. mutans, porém, o crescimento de 
Candida albicans não inibido. 

Óleos essenciais, como timol, mentol e eucaliptol (TORRES, 2000), constituem os princípios ativos do 
Listerine ®. Em testes realizados com enxaguante bucal contendo Timol como princípio ativo, visando a 
avaliação da inibição do crescimento de Candida albicans ATCC 64548 por difusão em ágar, realizados por 
Rodrigues (2008), foram obtidos resultados semelhantes ao presente trabalho, onde não foi idenficado a 
formação de halos de inibição pela levedura. Testes realizados com enxaguante bucal com principio ativo 
de Triclosan e Fluoreto de Sódio, demonstraram a formação de halos de inibição por Candida albicans 
ATCC 64548 de 13 e 16 mm. Por outro lado, testes realizados pelo mesmo autor, a partir da metolodogia 
de macro e microdiluição, revelaram que o enxaguante bucal com principio ativo de Timol, foi capaz de 
inibir o crescimento de Candida albicans ATCC 64548. Esses resultados sugerem que mais testes devem 
ser realizados, a fim de determinar a eficácia da inibição do crescimento do micro-organismo por outras 
metodologias cientificas.se que o princípio ativo do enxaguante bucal recomendado dependerá da 
avaliação clinica de um cirurgião dentista, que estabelecerá o risco de cárie e doença periodontal do 
mesmo, assim como eficiência dos métodos mecânicos de controle da placa bacteriana (TORRES, 2000). 
Em casos de processos infecciosos, a utilização intensiva de antissépticos se faz necessária. 

 
5. CONCLUSÕES 

O crescimento de Streptococus sp. foi inibido em testes realizados por enxaguantes bucais contendo os 
princípios ativos de Clorexidina 0,12% e Triclosan + Fluoreto de Sódio, Cloreto de Cetilpiridínio e timol. 
Não houve formação de halos de inibição nos experimentos de difusão em agar em testes com Cloreto de 
Cetilpiridínio e timol realizados com a levedura Candida albicans, demonstrando que esses princípios 
ativos são mais eficazes na inibição de bactérias gram-positivas. Os resultados sugerem que mais testes 
devem ser realizados, a fim de determinar a eficácia dos enxaguantes bucais comercializados na inibição 
do crescimento do micro-organismo por outras metodologias cientificas. 
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Resumo: Marcadores inflamatórios calculados como a relações neutrófilo-linfócito 

(RNL) e plaqueta-linfócito (RPL) são alternativas úteis no prognóstico de várias doenças, 

incluído as complicações da Diabetes mellitus (DM). O objetivo deste trabalho foi 

comparar a RNL e RPL em idosos não diabéticos e diabéticos residentes em uma 

Instituição de Longa Permanência de Idosos. Foram avaliados resultados de hemograma, 

glicemia de jejum e hemoglobina glicada de 64 idosos, de ambos os sexos, obtidos no 

período entre fevereiro e dezembro de 2019. Os idosos foram divididos em dois grupos: 

os não diabéticos (62,5%) e os diabéticos (37,5%). As análises dos resultados 

demonstraram que ambas razões RNL e RPL foram maiores no grupo não diabético. A 

avaliação dessas razões contribui para a compreensão de processos inflamatórios além 

dos relacionados à DM. Por serem simples e de baixo custo são facilmente implantadas 

na prática clínica e fornecem informações adicionais aos resultados laboratoriais. 

 

Palavras-chave: Neutrófilos. Linfócitos. Plaquetas. Diabetes mellitus.  
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1. NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto "Contribuição Laboratorial à Saúde em uma Instituição de Longa Permanência de Idosos de Ponta 
Grossa – Paraná". 

 

1.1. PÚBLICO-ALVO  

Moradores da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) conhecida como Asilo São Vicente de 
Paulo de Ponta Grossa (Instituição Filantrópica) – cerca de 110 pessoas, de ambos os gêneros, masculino e 
feminino, e em sua maioria com idade acima de 50 anos. 

 

1.2. MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná, Brasil. 

 

1.3. LOCAL DE EXECUÇÃO 

ILPI – Asilo São Vicente de Paulo em Ponta Grossa-PR e Laboratório Universitário de Análises Clínicas (LUAC) 
da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), campus Uvaranas. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Diabetes mellitus (DM) é um problema de saúde pública em todos os países independente do grau de 
desenvolvimento. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (Internacional Diabetes Federation, 
IDF), cerca de 8,8% da população mundial em 2017, com 20 a 79 anos de idade, vivia com DM, onde o Brasil é 
o quarto país no Mundo em números de pessoas com diabetes, cerca de 12,5 milhões de brasileiros (SBD, 
2019-2020). 

As complicações em pacientes diabéticos, são divididas em distúrbios micro e macrovasculares que devido ao 
processo inflamatório, causam retinopatia, nefropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular, doença 
arterial periférica, entre outras complicações (SBD, 2019-2020).  

A ligação entre glicose e proteína, como a hemoglobina, é uma reação não enzimática irreversível, originando 
o termo hemoglobina glicada (HbA1c). Existem vários locais de glicação da molécula de hemoglobina, no 
entanto, o resíduo valina N-terminal da cadeia β é responsável por cerca de 60% da ligação com a glicose 
(GUPTA, et al, 2017). A dosagem de HbA1c é uma importante ferramenta diagnóstica de DM, também para 
acompanhamento do controle glicêmico e na predição de risco de complicações vasculares (MENDES, et al, 
2018). 

As razões neutrófilos-linfócitos (RNL) e plaquetas-linfócitos (RPL) são calculados com dados obtidos no 
hemograma, sendo sugeridas como um marcador potencial para determinar o processo inflamatório e podem 
ser usadas para previsão do prognóstico de diversas doenças (QIN et al, 2015).  Neutrófilos, linfócitos e 
plaquetas são importantes nos processos inflamatórios e patológicos, associados também à liberação de 
citocinas, lesão tecidual, dano celular e outros marcadores inflamatórios (OLIVEIRA, et al, 2018). 

A utilização da RNL e RPL como marcadores do processo inflamatório, podem ser uma alternativa de baixo 
custo, que auxiliam na avaliação da progressão de doenças, suas complicações e tomada de decisão em relação 
às condutas clínicas (OLIVEIRA, et al, 2018). 

 

3. OBJETIVOS 

Comparar a razão neutrófilos-linfócitos e a razão plaquetas-linfócitos em idosos não diabéticos e diabéticos, 
moradores da ILPI – Asilo São Vicente de Paulo. 
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4. METODOLOGIA 

O projeto de extensão faz parte de um convênio formalizado entre a UEPG e a ILPI. É realizado por discentes e 
professores do curso de Farmácia, durante o ano letivo, com frequência semanal. A ação consiste no 
atendimento laboratorial dos moradores da ILPI, com coletas de materiais biológicos realizadas na própria 
instituição e requisitados pela médica que os atende. As análises laboratoriais são realizadas por discentes do 
Estágio Supervisionado em Análises Clínicas, do 5º ano do curso de Farmácia, com supervisão dos professores 
responsáveis pelos setores que compõem o laboratório, seguindo os protocolos do LUAC. 

Com os dados obtidos pelo projeto de extensão, foi realizado um estudo do tipo documental, transversal, com 
abordagem quantitativa e comparativa no período de fevereiro a dezembro de 2019.  Foram incluídos todos 
os participantes do projeto de extensão com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os gêneros, que 
possuíam resultados concomitantes do hemograma, glicemia e/ou HbA1c durante o ano de 2019. Foram 
excluídos os resultados dos idosos que apresentaram no hemograma leucócitos < 4.000/mm3, leucócitos > 
10.500/mm3 ou ainda, a presença de linfócitos atípicos por sugerir doenças inflamatórias sistêmicas agudas 
ou outra condição clínica que pudesse representar um fator de confusão dos dados.  Também foram excluídos 
os resultados dos idosos que realizaram os exames mais de uma vez no período avaliado. Os dados clínicos, 
idade e gênero foram fornecidos pela ILPI e os resultados dos exames foram obtidos dos laudos laboratoriais. 
Da avaliação hematológica foram coletados os parâmetros totais que incluíam as contagens absolutas de 
leucócitos, neutrófilos, linfócitos e plaquetas e da avaliação bioquímica os parâmetros de glicemia de jejum e 
HbA1c. A RNL foi obtida pela divisão da contagem absoluta de neutrófilos pela de linfócitos no sangue 
periférico e a RPL foi calculada pela contagem total do número de plaquetas pelo de linfócitos. Os 
participantes foram divididos em dois grupos, não diabéticos e diabéticos. 

Os dados foram organizados em uma planilha, usando o programa Excel. Os resultados foram expressos pela 
estatística descritiva em número e percentual, média e desvio padrão.  

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UEPG, parecer nº 2.745.328/18 e realizado em 
conformidade com a Declaração de Helsinki. 

 

5. RESULTADOS 

Participaram do estudo 64 idosos com idade entre 60 e 93 anos (75±9), sendo 26 (40,6%) do gênero 
masculino e 38 (59,4%) do gênero feminino, onde 40 idosos (62,5%) eram não diabéticos e 24 (37,5%) 
diabéticos, como mostra a Tabela 1. 

Ambas razões, RNL e RPL, foram maiores no grupo não diabético (Tabela e Figura 1).  

No trabalho de Mendes et al. (2018) também foi encontrada menor RPL no grupo hiperglicêmico, mas estes 
não acharam diferença para a RNL entre os grupos normoglicêmicos e hiperglicêmicos. A menor RPL 
observada no grupo diabético pode estar associada a fatores como aumento da ativação e à agregação 
plaquetária, estresse oxidativo e a lesão endotelial provocada pela toxicidade da glicose (MENDES, et al, 2018). 

No presente trabalho foi observada menor RNL no grupo diabético comparada ao não diabético. Além do DM, 
outras doenças imunes, cardíacas, câncer, entre outras, que não cursam com leucocitose, podem alterar os 
valores da RNL (Akbas et al., 2016). Portanto, a presença desse tipo de doença no grupo não diabético pode 
justificar o aumento da RNL neste grupo. 

 

Tabela 1 – Parâmetros demográficos e laboratoriais dos grupos de idosos, sem e com Diabetes mellitus 

Parâmetros Grupo Não Diabético (n = 40) Grupo Diabético (n = 24) 

Idade 77 (60 - 93) 74 (60 -  98) 

Gênero, F/M 23/17 15/9 

Glicemia em jejum (mg/dL) 89 (72 - 119) 107 (81 - 197) 

HbA1C (%) 5,6 (4,5 - 6,4) 6,6 (4,9 - 10,0) 

Leucócitos totais (mm³) 6.405 (4.100 - 9.760) 6.970 (4100 - 10.000) 

Neutrófilos totais (mm³) 4.076,8 (1.593,2 - 7.261,1) 4.034,4 (2.050,0 - 6.541,6) 

Linfócitos (mm³) 1.842,0 (921,9 - 3.754,8) 1.938,5 (1.015,2 - 4.268,0) 

Plaquetas (mm³) 217.000 (115.000 - 417.000) 217.000 (86.000 - 353.000) 

RNL 2,1 (0,47 - 5,43) 1,84 (1,00 - 4,35) 

RPL 120,9 (36,9 - 265,2) 107,9 (49,0 - 227,9) 
Resultados expressos em mediana (mínimo-máximo). F: feminino; M: masculino; HbA1C: hemoglobina glicada; RNL: razão 

neutrófilos-linfócitos; RPL: razão plaquetas-linfócitos. 
Fonte: Autoria própria (2019) 
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Figura 1 – Comparação entre as razões Neutrófilos-Linfócitos e Plaquetas-Linfócitos  para os grupos de 
estudo, sem diabetes e com diabetes da ILPI. 

Dados apresentados em mediana. RNL - razão Neutrófilos-Linfócitos; RPL - razão Plaquetas-Linfócitos; sem DM - sem 
diabetes; e com DM - com diabetes. 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação conjunta dos valores dos marcadores inflamatórios RNL e RPL contribui para a compreensão 
do processo inflamatório presente no DM. Neste estudo os valores de ambos marcadores se apresentaram 
mais baixos no grupo diabéticos comparados ao grupo não diabéticos. A presença de comorbidades na 
população idosa contribui para o aparecimento de quadros inflamatórios que devem ser investigados a 
fim de prevenir complicações clínicas advindas de doenças crônicas, entre elas o DM. Novos estudos são 
necessários para a população idosa. 

 

APOIO  

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG - Programa Institucional de Bolsas PROEX, 
UEPG/Fundação Araucária. 
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Resumo:  O Acidente Vascular Encefálico (AVE), é tido como uma das maiores causas de 

situações de urgência e emergência, e de internações hospitalares, ele também está dentre as 

principais patologias crônicas, sendo um dos grandes responsáveis pelo óbito precoce de 

millhares de pessoas no Brasil e no mundo. Tem por objetivo: caracterizar a assistência de 

enfermagem no Acidente Vascular Encefálico. Estudo na modalidade revisão bibliográfica, 

descritiva, exploratória, com abordgem qualitativa. A coleta de dados ocorreu em novembro de 

2020, nas bases de dados da SciELO e LILACS, com publicações no período de 2010 a 2020, 

conforme critérios de inclusão estabelecidos metodologicamente pela pesquisa. Foram 

encontradas 11 publicações sobre a temática, e estas foram organizadas em um quadro, onde 

foram usados os programas da Microsoft Word e Excel, como recurso para sua construção. O 

enfermeiro realiza o monitoramento de todos os paramêtros possíveis direcionados ao paciente 

com AVE, sejam eles fisiológicos ou patológicos, atuando desde o atendimento pré-hospitalar, até 

a reabilitação no domícilio do paciente. Além disso, este profissional tem como recurso o 

processo de enfermagem e suas etapas, utilizado em todos os ambientes que existem o 

atendimento de enfermagem. A assistência de enfermagem fornece prevenção de complicações 

para este paciente, orientação aos familiares, e cuidados em todas as fases do AVE. Conclui-se 

que, o enfermeiro e sua equipe, são figuras primordiais para o atendimento ao paciente que 

encontra-se nesta situação clínica, e sua assistência se caracteriza com aspectos preventivos, 

emergenciais, reabilitadores e terapêuticos. 

 

Palavras-chave: Assistência. Enfermagem. Acidente Vascular Encefálico. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma patologia neurológica, com repercussão sindrómica, que 
ocorre predominantemente em adultos, além de ser denominada uma das causas prevalentes de 
morbimortalidade em todo o mundo. No Brasil, houve uma queda nos números correspondentes a 
mortalidade por AVE, mas não a excluiu de ser a principal causa de morte no país. Conforme a literatura 
apresenta, existe uma incidência de AVE em altas taxas, e que a cada 10 anos o valor sofre uma duplicação 
de casos, obtendo destaque em pacientes idosos. Mundialmente, considera-se que, de 0,5% a 0,7% dos 
pacientes atingidos por AVE possuem sequelas e limitações causadas pela doença, sem descartar o grande 
risco de morte iminente que é oriundo do AVE (NUNES; FONTES; LIMA, 2017). 

Considerando o AVE como uma das maiores causas de situações de urgência e emergência, e de 
internações hospitalares, ele também está dentre as principais patologias crônicas, por ocasionar lesões 
nos pacientes, que permanecem com o tempo (BANDEIRA et al., 2016).  No contexto da saúde pública, o 
enfermeiro é uma figura importante, junto com a equipe de enfermagem, atua diretamente no cuidado 
integral ao paciente com AVE, sistematizando as ações de cuidado e fornecendo melhoria na qualidade de 
vida dos pacientes (SANTOS; MIRANDA, 2014). 

O enfermeiro atua desde a prevenção do AVE, no âmbito da atenção primária a saúde, até as situações de 
urgência e emergência clínica, que necessitam de intervenções rápidas e objetivas junto ao paciente e sua 
família (SANTOS; MIRANDA, 2014).  

As doenças crônicas trazem impacto na qualidade de vida da população, e crescem fortemente todo ano, 
em diferentes regiões, países e continentes; além de ser responsável por levar a morte em algumas 
situações, como no AVE. O AVE acarreta inúmeras consequências, gerando difíceis condições de vida para 
os acometidos, levando o paciente a lesões que limitam o acesso ao trabalho, lazer, atividades diárias, 
necessidades básicas e fisiológicas (GOMES; SENA, 2008).  

O AVE e outras doenças possuem fatores de risco, tais como: o sexo, raça, idade e histórico familiar. Existe 
uma prevalência do AVE no sexo masculino, em pessoas negras, idosos, e aqueles com histórico familiar 
que envolvem doenças cerebrovasculares (BARBOSA et al., 2009). Além desses fatores de risco, ainda 
pode-se elencar: hipertensão arterial, tabagismo, diabetes, sedentarismo, obesidade, alcoolismo, colesterol 
e triglicerídeos descompensados, que formam as placas de ateroma/aterosclerose. (BARBOSA et al., 2009; 
CUNHA, 2014; LOTUFO et al., 2013). Nas mulheres, o AVE, ocorre frequentemente relacionado a diabetes, 
uso de contraceptivos orais e injetáveis, trombofilia e histórico familiar (SANTOS, 2019).  

Dessa forma, o AVE corresponde na redução parcial ou total do fluxo sanguíneo, em uma ou mais áreas do 
cérebro. Causados pelo AVE, os problemas neurológicos variam de acordo com o local da lesão vascular, o 
tempo que ocorreu a redução do fluxo e a existência ou não da circulação colateral, presente em idosos. 
Por conta do processo de redução do fluxo sanguíneo, durante e após o AVE, geram dificuldades para o 
paciente, como: perda da sensibilidade, déficit da coordenação motora, movimentação, problemas na 
linguagem, no equilíbrio, entre outros (SANTOS, 2019). 

O paciente  sequelado de AVE, possui fraqueza na musculatura, resultando em pouca força para exercer 
suas atividades diárias, ocorredo movimentos involuntários.  Continuamente, para que este paciente se 
recupere, é preciso uma equipe multiprofissional, com diversas condutas terapêuticas, utilizando 
intervenções que buscam reestabelecer as funções cerebrais que foram afetadas (LESSMANN, 2011).  

Nesse contexto, o AVE pode ser classificado em duas categorias: isquêmico e hemorrágico. No AVE 
isquêmico, ocorre o bloqueio/interrupção de um vaso sanguíneo, oriundo de obstrução. No AVE 
hemorrágico, ocorre o rompimento desse vaso sanguíneo cerebral de forma abrupta.  No momento em que 
acontece o AVE, de forma geral, ocorre a hemiparesia ou hemiplegia, porém o AVE hemorrágico possui um 
risco de gravidade maior, por gerar convulsões e sua intensidade levar a uma proporção de proximidade 
ao óbito com maior frequência. (SOUZA; ARCURI, 2014). 

Diante da abordagem inicial realizada, levantou-se a seguinte questão de pesquisa: Como é caracterizada a 
assistência de enfermagem no Acidente Vascular Encefálico encontrada nas publicações da literatura? Este 
estudo tem pr objetivo: caracterizar a assistência de enfermagem no Acidente Vascular Encefálico.  

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de uma revisão da literatura, na modalidade descritiva, de carácter exploratório, com abordagem 
qualitativa. Esta pesquisa foi construída em bibliotecas eletrônicas indexadas na plataforma da Biblioteca 
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Virtual em Saúde (BVS): a Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO), Google Scholar e a Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Esta pesquisa contemplou as orientações do 
formulário PRISMA, que tem por função, nortear revisões da litaratura. A coleta de dados ocorreu em 
novembro de 2020. 

O estudo seguiu os seguintes critérios de inclusão: publicações completas, no período de publicação do 
ano de 2010 a 2020, no idioma português brasileiro, inglês e espanhol, disponíveis gratuitamente e 
integralmente, respondendo à questão de pesquisa e a temática pesquisada. Como critérios de exclusão: 
publicações incompletas, estudos de caso, revisões integrativas, sistemáticas, resumos, anais de congresso, 
que não se encontrem no período pesquisado, e que cobrem taxas de acesso. Além disso, publicações que 
não responderam à questão de pesquisa ou aos objetivos. 

 Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Enfermagem”, “Assistência” e “Acidente 
Vascular Encefálico”. Foram encontradas 65 publicações na primeira busca, após a leitura do título e 
observado o período de publicação, ficaram 30 publicações. Em seguida, foi realizada a leitura dos 
resumos das 30 publicações, e conforme os critérios de seleção, 19 publicações não respondiam aos 
objetivos nem a questão problema da pesquisa, ficando publicações para serem analisadas integralmente.  

Dessa forma, após a leitura integral das 19 publicações encontradas, apenas 11 publicações foram 
inseridas, por estarem disponíveis para acesso integralmente e dentro dos critérios de inclusão. Dessa 
forma, 54 publicações foram excluídas, no total. Por fim, foram incluídas no corpo de resultados desta 
pesquisa 11 publicações científicas. As publicações foram organizadas utilizando como recurso os 
programas da Microsoft Word e Excel. As publicações foram codificadas pela letra “P” seguindo uma 
sequência numérica para maior organização e identificação dos resultados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O quadro abaixo apresenta as variáveis das publicações encontradas dentro da temática, organizando o 
título, autores, ano correspondente e periódico da publicação. É relevante informar esses aspectos dos 
manuscritos analisados, visando uma melhor apreciação e identificação dos estudos. 

 

Quadro 1- apresentação das publicações quanto as informações de identificação: : joão pessoa, 2020. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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O quadro abaixo apresenta as características da assistência de enfermagem ofertadas ao paciente com 
AVE, descritas nas publicações encontradas. 

 

Quadro 2-Características da assistência de enfermagem ao paciente com AVE: João Pessoa, 2020. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

O quadro de nº 2 aponta diversos resultados importantes encontrados nos artigos, que trazem as 
características da assistência de enfermagem ao paciente com AVE, no ambito da urgência emergência, 
como em outros locais de atuação. Foi possível perceber que o enfermeiro realiza o monitoramento de 
todos os paramêtros possíveis direcionados ao paciente com AVE, sejam eles fisiológicos ou patológicos, 
atuando desde o atendimento pré-hospitalar, atá a reabiliatação no domícilio do paciente. Além disso, este 
profissional tem como recurso o processo de enfermagem e suas etapas, utilizado em todos os ambientes 
que existe atendimento de enfermagem (OLIVEIRA et al., 2012). A assistência de enfermagem fornece 
prevenção de complicações para este paciente, orientação aos familiares, e cuidados em todas as fases do 
AVE, seja antes, durante ou depois do ocorrido. 

Para fundamentar o que foi encontrado nos resultados, o enfermeiro exerce e direciona  uma função 
importante, como agente do cuidado, buscando compreender não só os pacientes, mas suas famílias e 
todos os envolvidos no processo de cuidado (MANTEUFEL; MENDES; SANCARINI, 2019).  A reabilitação, 
uma das características da assistência de enfermagem mais citadas nos resultados, é algo que possui 
eficácia, e auxilia o paciente no retorno para a sociedade, este paciente necessita de uma avaliação 
completa para alcançar uma reabilitação de sucesso, não apenas do enfermeiro, mas de outros 
profissionais habilitados, que busquem promover, intervir e ajudar na evolução do paciente 
(MANTEUFEL; MENDES; SANCARINI, 2019; LESSMANN, J.C. et al., 2011).  
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Duas das pesquisas analisadas, fizeram associação da presença do cuidador junto ao paceinte com AVE, e 
os diagnósticos de enfermagem direcionados a mobilidade do paciente. Percebeu-se que o enfermeiro é 
importante nesse processo, por orientar os familiares, cuidados, auxiliar na prestação de cuidados, gerir, 
planejar e sistematizar a assistência da melhor forma (MOREIRA et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2012). 

Outro resultado importante elencado em um dos artigos, foi a comunicação terapêutica  de pacientes com 
afasia, que sofreram de AVE, e que esta comunicaçao influiu de forma positiva na relação dos familiares e 
profissionais de saúde. O estudo ressaltou que é importante, que todos os profissionais de saúde saibam as 
melhores foram de comunicar-se com seus pacientes, usando a habilidade e os conhecimento da área para 
minimizar as limitações temporárias ou crônicas dos pacientes (SOUZA; ARCURI, 2014). Um resultado 
importante, é que duas publicações analisadas em um dos artigos selecionados, apontam que foram 
publicadas por enfermeiros. Ou seja, dentre as publicações que os autores usaram em seu estudo, não 
foram encontrados muitos artigos sobre o tema, que tratava da assistência de enfermagem no AVE, 
mostrando a escassez, e necessidade de aprofundamento da categoria profissional (MOREIRA et al., 2014).  

Outra publicação destes mesmos autores, abordam que o trabalho para que o cuidado do paciente com 
AVE seja efetivo, precisa ser multiprofissional, e que a avaliação da mobilidade física é um dos pontos 
importantes a serem trabalhos por todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado deste paciente 
(MOREIRA et al., 2016). É uma característica da assistência de enfermagem ao paciente com AVE o ato de 
gerir, existe uma importância da gestão de enfermagem para organizar, planejar e ofertar a melhor 
assistência para esse paciente (FIORAVANTE, T. et al. 2016). É importante levar em consideração as 
situações de urgência e emergência, onde o enfermeiro tua diretamente na tomada de decisão com a 
equipe de saúde (BANDEIRA et al., 2016). 

Sabe-se que o AVE, ocasiona consequências neurológicas, motoras, cognitivas, de perpeção e sensorial, 
implicando diretamente em dificuldades nas atividades do paciente, gerando perda na autonomia, 
autocuidado deficitário, redução das atividades básicas realizadas sozinho, desânimo, depressão, e 
monitoramento contínuo, como apontado em uma publicaçao encontrada (ARAÚJO et al., 2015). O 
paciente com AVE, sequelado por ele, precisa do enfermeiro para orientar e auxiliar em todas essas 
atividades, objetivando melhora em sua qualidade de vida. 

O enfermeiro precisa hidratar a pela do paciente, organizar o leito, as restrições de mobilidade, avaliar 
alterações na pele do paciente, realizar proteção de locais suceptíveis a lesões por pressão, pois estes 
pacientes possuem mbilidade diminuída, ficando mais tempo restrito ao leito, aplicar a mudança de 
decúbito, promover atividades que estimulem a independência, e auxiliar na reabilitação (BARBOSA et al., 
2016).  

Um dos artigos estudados fala sobre a teoria de Orem, que é direcionada para o déficit do autocuidado, 
onde o enfermeiro precisa estar atento, ajudando e oferecendo suporte para promover o cuidado neste 
paciente, mesmo que ele não possa realizar sozinho, sem auxílio, mas que o enfermeiro realize para ele, 
não abstendosse de ações que promovam o auto cuidado (OLIVEIRA et al., 2016). Pacientes com 
sequelados de AVE ainda possuem risco de quedas, e necessitam de maiores demandas dos cuidados e 
familiares. O enfermeiro precisa orientar a família desse paciente, promover capacitações e treinamento 
no domicílio do paciente, para fortalecer o cuidado prestado  (OLIVEIRA et al., 2016). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa  alcançou os objetivos propostos inicialmente, caracterizando a assistência de enfermagem 
ao paciente com AVE, em diversos ambientes de atuação do enfermeiro, com enfâse na urgência e 
emergência, mas sabendo que os resultados apontaram  a presença deste profissional em todas as etapas  
do AVE, desde a extra-hospitalar, quanto a  assistência no domicílio, no pós AVE.  Recomenda-se novas 
pesquisas sobre o tema, e que os profissionais de saúde possam ter acesso e inserir na sua rotina de 
prática em enfermeagem, visando melhorar o cuidado oferecido aos pacientes que sofreram com o AVE. 
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Capítulo 12 
 

Saúde mental na adolescência: Cuidados psicológicos 
frente à automutilação 
  
Camila da Silva Riterbusche 

Fernanda Pires Jaeger 

 

Resumo: O presente artigo objetiva apresentar a experiência de atendimento de uma 

adolescente de quinze anos desenvolvido através da prática de estágio curricular do 

curso de Psicologia de uma universidade particular do interior do Rio Grande do Sul. 

Assim como busca refletir sobre a importância do cuidado com a saúde mental dos 

adolescentes com comportamento de automutilação na atualidade. Foram realizados 

cerca de 10 atendimentos durante o semestre, sendo eles realizados em sessões com 

duração de 50 minutos, uma vez por semana. Ainda, foi articulado com uma revisão 

bibliográfica de artigos científicos e livros. A partir dos atendimentos foi possível 

observar a importância do desenvolvimento de estratégias de cuidado aos adolescentes, 

bem como intervenções psicológicas que abordem uma intervenção voltada para a 

integralidade do cuidado em saúde mental na adolescência, especialmente para questões 

escolares e familiares, que podem ser agravante de situações de automutilação.  

 

Palavras-chave: Psicologia; Prevenção e Promoção; Clinica. 
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1. INTRODUÇÃO 

A adolescência, até nos dias de hoje, é conhecida como uma fase do desenvolvimento humano, onde a 
instabilidade emocional, o crescimento acelerado, bem como mudanças físicas e psicossociais, que 
prevalecem durante esta etapa. Vista como um período transitório e de estabelecimento de uma nova 
relação com o mundo adulto, sendo possível ver o adolescente se deparando com conflitos familiares, 
questionamentos e oscilações, podendo ter períodos de confusão de sua própria personalidade e sobre os 
limites que são posto a ele. (AVANCI; et.al, 2007).  

Pode-se perceber que devido à demanda de convergências e fragilidades psicossociais neste período, 
fatores relacionados à saúde mental dos adolescentes, são salientados nas análises dessa fase do 
densenvolvimento, mostrando assim, a importância da psicologia destinar um olhar sobre estes 
fenômenos  (AVANCI; et.al, 2007). 

Por isso, este trabalho é justificado a partir da importância de ter um olhar para a adolescência da 
sociedade atual, para que a mesma possa ser um espaço de crescimento saudável para o indivíduo. 
Segundo Mesquita, et.al. (2011), é importante observar que: 

A comunicação, enquanto dimensão fundamental de um funcionamento 
familiar adequado, possibilita que o adolescente desenvolva uma auto-
estima positiva e estabeleça uma identidade autónoma e independente, 
valorizando as recomendações parentais, que reflectem a preocupação 
dos pais para com o bem- -estar dos filhos, criando no adolescente uma 
maior satisfação com o ambiente familiar e um menor envolvimento em 
comportamentos de risco (MESQUITA, et.al, 2011, p. 99) 

Contudo, o presente artigo busca apresentar o relato de experiência do atendimento de uma adolescente 
desenvolvido em uma prática de estágio curricular no primeiro semestre de 2019 e refletir sobre a 
importância do cuidado com a saúde mental dos adolescentes com comportamento de automutilação na 
atualidade.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. ADOLESCÊNCIA NO CONTEXTO ATUAL  

Aberastury e Knobel (1981) descrevem em sua obra a adolescência como um período marcado pela 
“Síndrome da Adolescência Normal” onde é iniciada a busca de si mesmo e da identidade, tendência 
grupal, necessidade de intelectualizar e fantasiar desenvolve-se crises religiosas, deslocalização temporal, 
evolução sexual, atitude social reivindicatória com tendências antissociais ou associais, contradições 
sucessivas em todas as manifestações da conduta, separação progressiva dos pais e constantes flutuações 
de humor. Durante essas ‘fases’ da síndrome da adolescência normal que o adolescente irá se desprender 
gradualmente da infância, passando pelo processo do desenvolvimento emocional e ao fim dele se tornará 
independente (SANTOS, 2005). 

Atualmente, sabemos que o adolescente possui seu modo de se comportar, funcionar e sentir que são 
compreendidos a partir da relação que é estabelecida entre eles e os adultos. Essa relação é colocada 
conforme as condições da cultura na qual pertencem. A representação social do adolescente é 
transformada a partir das diferentes condições políticas, histórias e culturais ao qual está inserido, 
promovendo também a transformação na sua interioridade. Por isso, o adolescente será compreendido 
somente a partir do contexto da sociedade a qual se pertence, levando em conta que indivíduo e sociedade 
são entrelaçados (SALLES, 2005). 

As características do ambiente no qual acontece o desenrolar do cotidiano desses adolescentes e onde 
estão inseridos são potencializadas como fatores de risco à saúde mental do indivíduo, posto que, se tem a 
presença da violência intrafamiliar, sendo ela física, sexual, psicológica ou negligência. Ademais, a 
exposição a essas condições por grandes períodos, pode desencader intenso sofrimento psíquico e está 
associada à conduta agressiva ao mundo externo e a si mesmo, assim como o descontrole dos impulsos 
com automutilações e possível comportamento suicida. (ROSSI, et.al, 2019). 
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2.2. AUTOMUTILAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA  

A conduta violenta, conduzida a si mesmo e aos outros, é visto como parte do funcionamento dos 
adolescentes de uma forma abrangente. Porém, é necessário estar atento quando estas condutas se situam 
na automutilação ou na ideação suicida.  A automutilação é o ato de realizar ferimentos auto-infligidos, 
sem necessáriamente ter a ideação suicida consciente, resultando em danos na pele. Algumas das formas 
mais comuns de automutilar-se são os atos de cortar ou rasgar a pele, através de pontapear, arranhar e 
provocar queimaduras. Geralmente, as àreas machucadas são onde podem ser facilmente escondidas ou 
encobertas, como braços, coxas e abdomem, para que assim, este comportamento possa ser escondido 
(MESQUITA, et. al, 2011). 

A partir disso, podemos pensar no contexto onde estes adolescentes estão inseridos e a importância da 
instituição familiar neste fenômeno. Com o passar dos anos a família sobreviveu a todas as mudanças do 
mundo tradicional e da modernidade, fixou seu papel nas subjetivações dos sujeitos. É assim, no seio 
familiar que as primeiras noções de amor e desamor são transmitidas e configuradas. No espelhamento 
familiar que estes adolescentes terão exemplo para formar sua própria família (SILVA e MELLO, 2017). 

 Segundo Mesquita, et.al. (2011), podemos verificar que: 

Associada a um funcionamento familiar desadequado, a depressão 
aumenta a probabilidade de envolvimento em comportamentos que 
põem a saúde em risco. Vários estudos demonstram que adolescentes 
deprimidos representam o grupo mais vulnerável para o envolvimento 
em comportamentos de automutilação e suicídio. (MESQUITA, et. al, 
2011, p. 100).  

 
Com isso, a automutilação pode mostrar-se como uma configuração de autopunição, com o adolescente ao 
projetar para si mesmo a agressão e raiva que sente. Também pode ser vista como uma forma de impedir 
estados dissociativos, possibilitando ao adolescente uma retomada à realidade. O ato de o adolescente 
lesionar-se de forma intencional oportuniza-lhe a realizar aos outros (família, amigos, pares) algum 
controle, induzindo o contexto de forma a torná-lo mais previsível. Este desejo de se automutilar aparece 
como resultado de um impulso leviano por um acumular de acontecimentos estressores. (MESQUITA, et. 
al, 2011). 

Então podemos perceber que das as consequências da desadequação do funcionamento familiar influencia 
na saúde mental do adolescente, podendo relacionar-se com o ato da automutilação, de modo que, quando 
a família não possibilita ao adolescente as condições necessárias para seu desenvolvimento saudável, os 
sintomas depressivos podem aparecer como uma manifestação da insatisfação com a inadequação do 
contexto familiar. Trazendo assim, a ideia da automutilação como um fruto de um contexto estressor, não 
como fator isolado. (MESQUITA, et. al, 2011). 

 

2.3. ESCUTA CLÍNICA DE ADOLESCENTES 

As transformações no mundo contemporâneo têm representado desafios para as práticas de cuidado em 
saúde mental na adolescência. Por isso, é necessário que a Psicologia atente aos fatores de risco que 
podem comprometer o desenvolvimento saudável na adolescência. Entretanto, devemos levar em conta, 
que os motivos pelo qual este adolescente busca um tratamento podem variar. Algumas vezes, a demanda 
que chega à clínica psicanalítica pode ter origem de uma necessidade do adolescente ou se originar do 
contexto ao qual está inserido, como a família ou escola a respeito do adolescente (AYUB; MACEDO, 2011). 

É possível dizer que a experiência da escuta clínica do paciente, seja ela por via da conduta ou da palavra, 
propicia a atribuição de ressignificação e sentido às suas dores. A escuta psicanalítica, diante da 
singularidade do indivíduo, é estabelecido como um recurso para o entendimento e intervenção nos 
adoecimentos psíquicos. Contudo, é realizável articular as particularidades de sofrimento da adolescência 
com as transformações do mundo contemporâneo (AYUB; MACEDO, 2011). 

Porém, segundo Ayub e Macedo (2011), através da escuta é necessário avaliar se há um adoecimento 
psíquico, normal ou não para a faixa etária, a partir do qual o mesmo teria benefícios com o processo de 
psicoterapia ou análise. Os autores ainda salientam que: 

Por vezes, as demandas que adentram a clínica psicanalítica podem se 
originar de uma necessidade do adolescente ou terem como origem uma 
necessidade do contexto social principal (famí lia e escola), expressando 
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alguma preocupaça o/queixa a respeito do adolescente. É comum que 
algumas manifestações da adolescência sejam recebidas com 
desconforto, necessitando, por vezes, da atribuição de um rótulo que 
normatize e padronize tais manifestações. (AYUB; MACEDO, 2011, p.584) 

Assim, podemos observar que é de suma importância, o manejo do terapeuta de adolescentes, com o 
desenvolvimento de recursos e estratégias para a psicoterapia (SEI; ZUANAZZI, 2016). Revelando então, 
um espaço de intersubjetividade, em que através do terapeuta, são oferecidos ao paciente alguns recursos 
de acesso a possibilidades de novas e singulares atribuições de sentido para a sua vivência (AYUB; 
MACEDO, 2011). 

 

3. METODOLOGIA  

A metodologia se deu através de uma revisão bibliográfica articulada com relato de experiência de 
práticas de estágio curricular supervisionado do curso de Psicologia da Universidade Franciscana. O 
método de pesquisa adotado foi de base qualitativa, pois este tipo de abordagem busca o entendimento de 
fenômenos complexos específicos, em profundidade, de natureza social e cultural, mediante descrições, 
interpretações e comparações sem considerar os seus aspectos numéricos em termos de regras 
matemáticas e estatísticas (SILVA, 2004).  

Durante o estágio foram realizados atendimentos clínicos individuais embasados na teoria psicanalítica 
com uma adolescente de quinze anos a qual havia chegado ao serviço por demandas de automutilação. 
Foram realizados cerca de 10 atendimentos individuais e semanais com duração de aproximadamente 50 
minutos. Foi utilizado o método da escuta clínica, que amparada na prática psicológica não é configurada 
como uma simples escuta, mas sim como um ouvir diferenciado, pois a experiência é aberta a quem escuta 
e quem fala, produzindo ressignificações que propiciam novos modos de sentir, pensar e agir. (MACEDO; 
SOUZA; LIMA, 2018). 

Por meio disto e de leituras e debates realizados em supervisão durante o semestre foi possível 
proporcionar um espaço em que a atenção à singularidade do sujeito, atrelada à posição subjetiva a qual 
se encontra o profissional fosse um potencial para as ressignificações da paciente (BRAGA, et.al, 2012). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Podemos verificar que o contexto no qual a adolescente estava inserida, principalmente seu âmbito 
familiar, trazia riscos a vida dos mesmos, afetando o sentimento de amor, afeto, segurança e 
pertencimento da adolescente. Segundo Baptista, Baptista e Dias (2001), o suporte familiar, se trantando 
de uma forma de suporte social, pode ter como objetivo amenizar as consequências dos eventos 
estressantes da rotina do adolescente. Desta forma, aqueles que com o suporte familiar ou social ausentes, 
estariam de alguma forma, predispostos a apresentarem algum disturbio psicológico ou psiquiátrico, 
quando sujeitos a eventos estressantes.  

A relação fragilizada que a adolescente havia com a figura paterna, pode mostrar questões de como a 
mesma estabeleceu esses sentimentos que eram demostrados através da heteroagressividade, da sedução, 
da instabilidade como conduzia os mesmos e as relações exteriores com amigos, família e namorados, e do 
descontrole dos impulsos, nos trazendo assim, a automutilação. Estes fatores, segundo Rossi, et.al. (2019), 
podem estar associados às características do ambiente no qual o indivíduo está inserido, também são 
potencializadores dos riscos à saúde mental do mesmo, visto que se tem a presença da violência 
intrafamiliar, seja ela física, psíquica, sexual ou a negligência.  

Chegamos assim, a um diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline. A partir disso, percebeu-se 
que através da fala, do vínculo e da transferência a paciente conseguia expor estes sentimentos e 
ressignificá-los, conseguindo estabelecer seus relacionamentos de forma mais saudável. Segundo 
Fochesatto (2011, p. 166): 

 “Por meio da fala, é dada ao paciente a oportunidade de se conectar com ideias recalcadas que produzem 
os sintomas atuais. Assim, ele passa a ter uma nova compreensão desta memória.” (FOCHESATTO, 2011, 
P.166). 
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Por isso, foi possível observar que através dos atendimentos e intervenções, a adolescente conseguiu 
superar a demanda de automutilação e passou a refletir e conversar sobre seus problemas e questões sem 
precisar recorrer à dor física como forma de comunicar sua dor. 

5. CONCLUSÃO 

Levando em consideração os aspectos apresentados  foi possível concluir que o ambiente físico e social no 
qual a adolescente encontra-se inserido, assim como, o âmbito familiar, influenciam no modo como o 
mesmo se relaciona com o mundo e em como ele irá expressar seus afetos. Segundo Rossi, et.al. (2019), os 
relacionamentos familiares e interpessoais são apresentados como fatores de desencadeamento do 
sofrimento psíquico se forem estabelecidos nas diferentes formas de violência, incluindo aqueles que 
repercutem no indivíduo como desvalor e abandono emocional. Em contrapartida, os relacionamentos de 
proteção e suporte são os que suavizam os efeitos das situações adversas da adolescência, promovendo 
então, a possibilidade de que o adolescente tenha um desenvolvimento saudável, seguro e com confiança. 

 O tratamento através da fala se revelou um importante dispositivo de ajuda para esta adolescente, 
criando um espaço de acolhimento onde o discurso da mesma era ouvido e legitimado, fazendo com que o 
sentimento de confiança fosse estabelecido, assim como a transferência e o vínculo. Por isso, é evidente a 
necessidade de haverem intervenções psicológicas juntamente aos adolescentes, para que assim, o mesmo 
possa lidar com seu sofrimento psíquico despertado nesta fase do desenvolvimento. Assim, a psicoterapia 
pode desempenhar um papel na prevenção e promoção da saúde mental desses adolescentes. (SEI; 
ZUANAZZI, 2016). 

Por isso, concluímos esta fase é de suma importância para a formação do adolescente enquanto sujeito, 
mostrando a necessidade da Psicologia se apropriar desse espaço para promover o cuidado da saúde 
mental desses indivíduos, principalmente em casos em que há sintomas como a automutilação ou até 
mesmo a ideação suicida. 
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Resumo: A Terapia Comunitária Integrativa (TCI) é uma tecnologia leve de cuidado grupal adaptável a 

diferentes ambientes, populações e contextos. Neste período de pandemia da COVID-19, a TCI - 

coordenada pelo Projeto NeuroConexõesUFPB, adequou-se ao ambiente virtual e reuniu membros da 

comunidade no período de isolamento social no processo de construção coletiva do cuidado. É sobre essa 

experiência que este trabalho pretende discutir. Esse estudo possui uma abordagem qualitativa, descritiva 

e exploratória, a fim de apresentar resultados de pesquisa que tratam de inquietações e estratégias de 

enfrentamento dos participantes das vivências com TCI virtual, realizadas durante o período de pandemia 

e respectivo isolamento social. Os encontros de TCI foram conduzidos em etapas pré-determinadas: 

acolhimento, escolha do tema, contextualização, problematização, rituais de agregação e conotação 

positiva. As terapeutas realizaram observação participante e registraram informações escritas e captura 

de imagens. Realizaram-se nove encontros virtuais no período de pandemia, de abril a outubro de 2020, 

com um total de 125 participantes, a maioria estudantes do sexo feminino. As falas das etapas de escolha 

do tema, contextualização e problematização foram organizadas nas categorias de sensações, emoções, 

sentimentos e necessidades, identificados como: medo, raiva, tristeza, culpa, desânimo, angústia, 

ansiedade, insegurança, preocupação e solidão. A maioria das temáticas tinha como pano de fundo os 

relacionamentos. Os recortes das falas dos participantes revelaram diferentes situações relacionais 

vivenciadas e respectivas estratégias de enfrentamento, superação e ressignificação, dentre elas detectou-

se a promoção do autocuidado, o autoconhecimento e o desejo de entender e procurar significados. 

 

Palavras-Chave: Autocuidado. COVID-19. Ansiedade. Medo. Terapia Online. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mundo vivenciou, em 2019, o início de uma grande crise psicossocial causada pela doença do 
coronavírus 2019 (Coronavirus disease 2019 - COVID-19), inicialmente detectada na cidade de Wuhan, 
capital da província da China Central, de onde rapidamente atingiu quase todos os países do mundo. Isso, 
então, provocou uma pandemia, considerada a maior emergência em saúde enfrentada pelo mundo em 
décadas1; 2; 3. Eventos desse porte carregam consigo o isolamento e distanciamento social, a quarentena, o 
homeschooling, home office, o adoecimento, o aumento da violência doméstica, a convivência com a morte 
e o morrer e a desesperança. Nessa concepção, esses fatores acabam desencadeando processos de 
desequilíbrio socioeconômicos e na saúde mental dos indivíduos, tornando prementes as intervenções 
para o cuidado dessas demandas. Nesse sentido, importantes ferramentas do cuidado foram utilizadas, 
dentre elas, a Terapia Comunitária Integrativa. 

A Terapia Comunitária Integrativa (TCI) é uma Prática Integrativa e Complementar em Saúde (PICS) que 
mobiliza recursos e competências individuais e coletivas em um espaço plural de acolhimento. A TCI é 
uma ação de intervenção com processo interativo e método pré-estabelecido pelo seu criador Adalberto 
de Paula Barreto4. O foco dessa ação é o cuidado grupal adaptável a diferentes ambientes, contextos e 
populações.  

A TCI quebra um paradigma da área da saúde ao ultrapassar os limites dos consultórios e compartilhar o 
cuidado dentro da perspectiva das relações humanas e relações entre indivíduo e sociedade, além de 
superar o reducionismo, ao dialogar com a integralidade do ser biopsicossocial e espiritual. Somado a isso, 
ela desafia o modelo tradicional de cuidado verticalizado, ao valorizar o saber e protagonismo do 
indivíduo e da comunidade, caracterizando-se como tecnologia social 5. Nessa estratégia de cuidado grupal 
e horizontal, a história de vida, a cultura, as condições sociais, crenças e valores são parte e consequência 
do equilíbrio emocional e da qualidade de vida. 

Os encontros inclusivos resgatam e contribuem para o processo de construção da resiliência na 
perspectiva de superação e recuperação, um aspecto positivo e fator protetor da saúde mental e relevante 
para emergência em saúde pública1; 6; 7. 

Assim, a TCI como tecnologia leve de cuidado assistencial é útil no enfrentamento de situações 
emergenciais e cotidianas que geram desconforto e sofrimento 5. Sua utilidade e viabilidade podem 
beneficiar seus participantes e, por extensão de vínculos, as famílias e a comunidade em tempos de 
isolamento e distanciamento social. 

Neste período de pandemia, a TCI adequou-se ao ambiente virtual e mostrou seu potencial de reunir a 
comunidade e contribuir no (auto) cuidado dos participantes. Assim, o objetivo deste trabalho é 
apresentar os resultados de uma investigação sobre as inquietações e estratégias de enfrentamento dos 
participantes das vivências de TCI virtual, realizadas durante o período de pandemia da COVID-19, e do 
isolamento social.  

 

2. METODOLOGIA 

Esse estudo possui uma abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, realizado a partir dos encontros 
virtuais, cujo limite de participação foi a capacidade da plataforma digital. O relato foi sistematizado 
seguindo os critérios consolidados para pesquisas qualitativas - Consolidated Criteria for Reporting 
Qualitative Research (COREQ), segundo Tong et al. (2007). O estudo caracteriza-se por amostragem não 
probabilística com técnica de bola de neve. Os eventos online realizados foram abertos ao público e o link 
de participação, disponibilizado na biografia do Instagram do projeto @neuroconexoesufpb, como 
também foram enviados via Whatsapp e e-mail. 

A coleta de dados foi realizada nos encontros que ocorreram entre os meses de abril e outubro de 2020, 
nas plataformas digitais (Skype, Conferência Web, Google Meet). Foram realizados nove encontros, com 
duração de aproximadamente 2 horas e 30 minutos, estruturados em cinco etapas pré-determinadas: 
acolhimento, escolha do tema, contextualização, problematização e encerramento, com rituais de 
agregação e conotação positiva4. Os dados coletados foram relatos e outros registros de fala dos 
participantes acerca das suas impressões e experiências vivenciadas nesses encontros. Parte desse 
trabalho foi publicado na Research, Society and Development8. 

A terapeuta e a coterapeuta realizaram uma observação participante e registraram o máximo de 
informações com anotações escritas e captura de imagens para posterior análise de conteúdo. Algumas 
transcrições, relatos, frases, poemas e músicas foram revistas pelos participantes para correção ou 
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complementação desse estudo. Todos os autores são integrantes da equipe do projeto de pesquisa e 
extensão NeuroConexões UFPB, participaram dos encontros online e contribuíram nesse processo 
colaborativo. 

Um termo de autorização para uso de imagem e som foi solicitado aos participantes. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB (parecer n° 4.046.363; CAAE 
92087118.6.0000.5188). Os voluntários assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Foram incluídos na pesquisa estudantes da UFPB com idade superior a 18 anos.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Realizaram-se nove encontros virtuais no período de 24 de abril a 02 de outubro de 2020, com um total de 
125 participantes, a maioria do sexo feminino. Os encontros contaram com a participação de 
representantes de dez estados brasileiros: Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Acre, Bahia, Ceará, 
Sergipe, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. 

Os encontros ocorriam sempre nas sextas-feiras a partir das 15 horas, oferecendo um espaço de escuta, 
partilha de experiências, sentimentos, estratégias de enfrentamento e o reconhecimento do aprendizado 
adquirido em experiências vividas durante o isolamento e distanciamento social. Houve também partilhas 
de vivências que despertaram sentimentos de gratidão e empatia, mesmo em tempos difíceis. Além disso, 
também foram celebradas as pequenas e grandes conquistas cotidianas que perpassaram os dias de 
isolamento e distanciamento social. 

Os participantes, em sua maioria, eram jovens estudantes no quarto setênio (21 aos 28 anos), fase da 
construção profissional e afetiva para o futuro e denominada “fase emotiva”, caracterizada pela 
instabilidade emocional. Aqui, surgem os papéis sociais do cotidiano, aqueles que a vida reivindica: o de 
filha (o), esposa (o), estudante, profissional, pai ou mãe, entre outros. Assim, é possível afirmar que 
administrar a verdadeira personalidade, o eu virtual (e-identidade) e os diferentes papéis exigidos pela 
sociedade, assim como equilibrar as demandas dos meios interno e externo pode ser complexo em tempos 
de “normalidade”9. Compreender esse processo de integração em tempos de pandemia é ainda mais 
complexo e desafiador. 

Além da TCI, nesse mesmo período, alguns integrantes dessa amostra participaram dos seguintes eventos 
oferecidos pelo projeto NeuroConexões UFPB: 1) Yoga e Meditação, 05/05/2020; 2) ThethaHealing, 
15/05/2020; 3) Comunicação Não Violenta (CNV): auto empatia na prática, 05/06/2020; e Meditação e 
Neurociências, 11/09/2020. 

Os encontros de TCI online foram conduzidos por uma terapeuta, uma coterapeuta e uma bolsista do 
projeto de extensão NeuroConexões UFPB: saúde, bem-estar e práticas integrativas que, juntas, 
coordenaram todas as etapas: acolhimento, escolha do tema, contextualização, problematização, 
encerramento com rituais de agregação e conotação positiva. São estas as experiências que serão descritas 
e analisadas aqui. Tratando-se de um período pandêmico, em que as atividades passaram a ocorrer na 
modalidade remota, as rodas de TCI aconteceram com adaptações e obedecendo as etapas 
preestabelecidas e descritas abaixo. 

 

3.1. ETAPA 1: ACOLHIMENTO 

Esta etapa comportou diversos momentos importantes para o sucesso da TCI. Nela, foram dadas as boas 
vindas e se promoveu o acolhimento através de músicas10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17, poesias18; 19; 20; 21; 22; 23 e 
expressões diversas da cultura (Figura 1).  

Foram feitos os rituais de celebração; aniversários, nascimentos e conquistas foram lembrados e 
celebrados, com cantorias, palmas, sorrisos, em um clima de gratidão, aconchego e pertencimento. Em 
seguida, apresentaram-se os objetivos e as regras da TCI4 (Figura 1). Essa etapa era finalizada sempre com 
uma dinâmica interativa adaptadas para o ambiente virtual. Algumas dinâmicas têm o objetivo de integrar 
o grupo, outras conduzem a reflexão ou ainda resgatam sua história de vida e trazem mais conhecimento 
de si. Durante a dinâmica “Por que sou importante?”, as respostas permitiram identificar o pensamento 
sistêmico, proposto como alicerce teórico da TCI4. 
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Figura 1 - Etapas do acolhimento e respectivos conteúdos, músicas, poemas, objetivos, regras, celebração e 
dinâmicas propostas. 

Fonte. Elaborada por Ana Lúcia Basilio Carneiro. 

3.2. ETAPA 2: ESCOLHA DOS TEMAS 

A escolha dos temas foi realizada de forma democrática. Cada participante votou em uma das inquietações 
apresentadas. Uma roda foi temática, situação em que o tema foi sugerido pelas terapeutas e acatado pelo 
grupo. A terapeuta apresentou as motivações para que os participantes falassem (inquietações, tristezas 
ou algo que traz sofrimento), e provocou os participantes sobre o porquê de falar, dando sequência a essa 
etapa com o questionamento “Alguém gostaria de falar?”. E para incentivar a fala, era citado o provérbio 
“quando a boca cala os órgãos falam, quando a boca fala os órgãos saram” (Barreto, 2019, p. 66), ou ainda, 
“quando a boca fala o corpo sara”, “falar também é uma forma de cuidado”, “o que nos faz calar?”. Além 
disso, em um dos encontros, para estimular os participantes, a coterapeuta utilizou parte da música 
“Sangrando”, do cantor e compositor brasileiro “Gonzaguinha” 24.  

Em alguns encontros o silêncio foi o protagonista no momento de sugerir os temas, houve uma reflexão 
prolongada podendo-se pressupor o desconforto enfrentado por alguns participantes em se debruçarem 
sobre suas próprias contrariedades e segredos. Nesses momentos, a terapeuta levantava o seguinte 
questionamento: “Se esse silêncio falasse, o que ele nos diria?” Após essa indagação, os sorrisos de 
pertencimento ao silêncio iam desabrochando e, aos poucos, as pessoas iam declarando os temas que 
contemplavam suas necessidades. Algumas fases da TCI guardam muitas relações com os “Grupos de 
Encontro” proposto por Carl Rogers25, das quais destacamos a fase de hesitação, a resistência à expressão 
ou exploração pessoais, descrição de sentimentos passados e expressão de sentimentos negativos25.  

O silêncio também é uma forma de comunicação não verbal e, na TCI não estava só. Formando a cena, era 
possível observar o olhar e outras expressões associadas. A dúvida entre silenciar, falar, calar-se ou 
revelar-se contém, talvez, o resgatar, identificar, processar, reconhecer, sentir e enfrentar. Representa a 
fronteira entre manutenção e expulsão, algo difícil ou desagradável de expressar ou não apropriado 
naquele momento. Nessa situação, acolhe-se o silêncio26.  

Superado o silêncio, os temas foram apresentados pelos participantes e as inquietações mais comuns 
estavam relacionadas principalmente à categoria de emoções e sentimentos, dentre as quais destacam-se: 
medo, ansiedade e insegurança. Durante a escolha do tema, algumas palavras com forte representação 
psicoemocional foram citadas: desânimo, letargia, angústia, insegurança, preocupação, raiva e solidão, 
denotando necessidades não atendidas27; 28 e, assim, foi determinante a identificação da 
emoção/sentimento para, nas etapas seguintes, reconhecer, lidar e ao longo do tempo aprender a 
administrá-las. 
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Dentre os impactos mentais comuns durante a pandemia, estão: medo, solidão, vulnerabilidade e estado 
de letargia29, dimensões presentes nas falas dos participantes da TCI online. Nesse contexto de pandemia e 
distanciamento e isolamento social, é importante observar, além do surgimento de raiva e medo, a 
intensificação de outros sintomas30 psicológicos, neurológicos e psiquiátricos. 

É pertinente destacar que as temáticas abordadas nessa terapia corresponderam tanto a experiências 
consideradas novas, sentidas como consequências do isolamento social ou quarentena, como também a 
dificuldades pessoais antigas que se intensificaram e reverberaram com maior potencialidade nesse 
período. A Figura 2 contém uma linha do tempo com a sequência de encontros virtuais de terapia 
comunitária realizados durante o isolamento social com respectivos temas, músicas inseridas, palavras-
chave, frases e textos com o propósito de resumir cada encontro e apresentar um fio condutor. 

 
Figura 2 - Data de realização das terapias nas plataformas digitais com respectivos temas, músicas, 

palavras e frases relacionadas a emoções e sentimentos. João Pessoa, PB, Brasil, 2020. 

Fonte: Elaborada por Ana Lúcia Basilio Carneiro. 
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Nas TCIs em tempos de pandemia encontramos muitos signos resultantes do diálogo entre terapeutas e 
participantes em um processo coletivo compartilhado e gerador de transformação em todo o grupo. Uma 
parcela dessa experiência será descrita na categoria das emoções e necessidades. Antes, porém, é 
necessário conhecer um pouco sobre emoção.  

 

3.2.1. EMOÇÕES EM TERMOS 

Emoção é um fenômeno neuropsicológico natural, complexo e fundamental para a sobrevivência e o bem-
estar, considerado por Damásio (2011, p. 158)31 um “programa de ação” que resulta em mudanças 
corporais e respostas reflexas. A emoção apresenta diferentes conceitos, terminologias, classificações, 
expressões corporais, simbolismo e conotações. Pode ser considerada positiva, negativa ou neutra, 
agradável, desagradável, adaptativa ou não-adaptativa. Independentemente dos conceitos e classificações, 
a emoção comunica e orienta4; 32; 33.  

As emoções primárias mais registradas nas diversas fases da TCI foram medo, raiva, tristeza e culpa, 
expressos muitas vezes de forma verbal e perceptível nas expressões faciais. Em tempos de pandemia, a 
tela, a voz e respectiva expressão facial formaram uma ferramenta de comunicação na TCI. Nesse cenário, 
muitas emoções e sentimentos foram capturados durante as terapias, confirmando a possibilidade de 
observar emoções através da expressão facial e sinais corporais34; 35. As principais sensações, sentimentos 
e emoções registradas nas diversas etapas das TCIs em tempos de pandemia e isolamento social estão 
categorizadas no Quadro 1 a seguir.  

 

Quadro 1 - Sensações, emoções e sentimentos relatados nas terapias em tempos de pandemia e 
organizados em categorias considerando diferentes autores. João Pessoa, Brasil, 2020. 

Sensações4 
Emoções 

Primárias36 

Emoções 

Secundárias36 

Emoção de 

Fundo31; 36 

Emoções 

Sociais31; 36 

Emoções 

Pró-Sociais 
Positivas37 

Sentimentos38 

Náusea Raiva Culpa Desânimo Culpa Amor Culpa 

Tosse Medo Gratidão  Ciúme Compaixão Inferioridade 

Dor de cabeça Tristeza Luto6   Gratidão Pertencimento 

Dores     Admiração  

 

A TCI não cria ou propõe novos caminhos, ela desperta novas possibilidades de perceber as problemáticas, 
mas para a mudança ocorrer é necessário traduzir e interpretar as sensações em emoção para ser pensada 
e tornar-se consciente para finalmente ocorrer a transformação 4. Para isso, é necessário além de 
identificar e codificar, contextualizar, entender seus significados, correlações e consequências, como 
exemplificado a seguir. 

 

3.2.2. REPERTÓRIO EMOCIONAL EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Em muitos encontros, as falas demonstravam um ciclo persistente de raiva, culpa e culpados. 
Considerando a frequência e importância dessa temática, serão discutidos estes termos e suas relações. A 
raiva é uma resposta a um estímulo hostil. Sua intensidade pode ser proporcional a percepção de 
intencionalidade. Como consequência, gera uma ação/reação para mudar a situação39. Na acupuntura, ela 
é classificada como uma emoção Yang e seu excesso pode desencadear reações extravagantes, insultos 
furiosos, insônia e pesadelos40; 41. Na abordagem da raiva, por exemplo, é necessário perceber e separar os 
estímulos desencadeantes, o sentimento e a necessidade, pois a raiva se associa a culpa, julgamento e 
punição27; 28. Ela pode, também, representar uma defesa contra a culpa ou consequência de uma omissão. 
Além disso, a procura de culpados pode indicar um caminho para fugir da dor e dos impactos das 
experiências vividas e funcionar como negação da realidade42. 

 A esse respeito, Glasser (2007) incluiu, entre os sete hábitos nocivos ou de desconexão, criticar, culpar e 
punir. Eles são opostos aos hábitos de conexão e geram mal-entendidos e ressentimentos43; 44; 45. Assim, a 
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culpa, pode ser oportunidade de mudança pessoal positiva e resultar em comportamentos de ajuda e na 
redução de preconceitos46; 47.  

Outra temática foi a solidão, considerada um indicador de bem-estar social48 e, muitas vezes, imbuída de 
conotações negativas. Estar só pode ser uma preferência e representar a oportunidade para um auto 
encontro. Desse modo, esses momentos permitem uma tomada de consciência e responsabilização quanto 
aos seus atos, que podem ser mudados ou não. Ao entrar em contato com o “próprio eu” nesse tempo de 
introspecção, o indivíduo tem a oportunidade de compreender-se e aceitar-se 49; 50. Rogers (2009, p. 126)25 
acredita na maior consciência da solidão interior e denomina esse movimento de “emergir da solidão”. Ele 
afirma que “os homens sentem-se cada vez mais conscientes da sua solidão”. Nesse ponto e considerando 
a temática da TCI “solidão da pessoa adulta”, existia ali nas entrelinhas a perspectiva da impossibilidade 
de o outro saber quem sou eu, o que sinto e preciso. Essa solidão talvez signifique que “você não pode 
saber o que é ser eu, e eu nunca poderei saber o que é ser você”, conforme argumentou Rogers. Dessa 
forma, surge a sensação de que o contato interpessoal não é verdadeiro ou é muito superficial – será uma 
solidão acompanhada? Rogers (2009, p. 128)25 então afirma:  

 

“A solidão existe em muitos níveis e graus, mas é mais nítida e mais 
aguda no indivíduo que, por qualquer razão, enfrenta sem algumas das 
suas defesas habituais um eu vulnerável, assustado, só, mas um eu 
verdadeiro, certo de ser rejeitado num mundo que vive de juízos”. 

 

3.2.3. NECESSIDADES 

As necessidades são os recursos indispensáveis para sustentar a vida. Todos os seres vivos têm muitas 
necessidades, mas utilizam estratégias diferentes para satisfazê-las28. Para expressar necessidades e 
sentimentos é importante pensar nos “verbos psicológicos” e na “ilusão gramatical” aprendidos na 
descrição das experiências internas51. Para isso, é importante o letramento de si, alfabetização e ampliação 
no complexo repertório psicoemocional. Dessa forma, cada um expressa sua experiência privada 
considerando o conhecimento e a sabedoria adquiridos.  

Foram percebidas muitas necessidades durante os encontros. Considerando a hierarquia das necessidades 
de Maslow (Maslow, 1954), observaram-se necessidades fisiológicas, de segurança, de amor e 
pertencimento, de autoestima, cognitiva e de estética. A frustração relativa à autoestima pode gerar 
sentimentos de inferioridade e de desamparo, algumas vezes relatadas nos encontros. Por outro lado, a 
satisfação da necessidade de autoestima pode revelar-se como autoconfiança, também identificadas no 
grupo. A liberdade de fala e expressão são fundamentais para atingir todos os níveis da pirâmide das 
necessidades52; 53. 

Ainda na categoria das necessidades, ao percorrer a literatura destacam-se as cinco necessidades básicas 
propostas por William Glasser, a saber: sobrevivência, amor e pertencimento, poder, liberdade e 
diversão43. Segundo ele, amor e pertencimento são impulsos importantes, estão entre as maiores 
necessidades, pois referem-se aos relacionamentos e inclui, portanto, o desejo de conexão com a família, 
amigos, parceiros íntimos, colegas de trabalho, animais e grupos afins43. A maioria das temáticas da TCI 
tinha como pano de fundo os relacionamentos.  

 

3.3. ETAPA 3: CONTEXTUALIZAÇÃO 

Na etapa de contextualização da TCI, terapeutas e participantes, em processo compartilhado, buscaram 
esclarecer o tema com questões para contextualizar a situação/inquietação vivenciada. A pessoa que 
propôs o tema escolhido fez seu autorrelato explicando e acrescentando informações sobre sua 
inquietação, além de responder às questões formuladas pelos demais participantes a fim de se ter uma 
melhor compreensão do tema exposto. 

Perguntar é uma arte e na TCI representa um recurso eficaz, pois além de colher novos dados, tem efeito 
terapêutico coletivo. As indagações realizadas foram relacionadas ao tempo, à identidade, a valores e 
crenças pessoais, além da constituição familiar, dos impactos inter-relacionais e intergeracionais, 
acontecimentos, fatos e aprendizagem.  

É conveniente destacar que outras formas de expressão, além da fala, são importantes formas de 
comunicação e, portanto, o som da voz, a expressão facial, respiração, gestos, generalizações, distorções e 
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congruência, muitas vezes observadas pelo grupo, podem suscitar outros questionamentos. Assim, a 
resposta a uma pergunta foi, muitas vezes, a base para uma próxima pergunta mais assertiva. 

 

3.4. ETAPA 4: PROBLEMATIZAÇÃO 

Já na etapa de problematização ou “partilha de experiências”, a terapeuta apresentou um mote, ou seja, 
uma pergunta-chave para a reflexão do grupo. Nesse momento, os participantes falaram de si, 
considerando o mote, e o que fizeram para superar ou que estratégias utilizaram no enfrentamento 
(Quadro 2). O mote une o relato do participante e suas possíveis correlações e, assim, permitiu florescer e 
ampliar possibilidades de ressignificação e transformação, ao trazer dimensões afetivas, psicossociais, 
sociopolíticas, às vezes, ocultas pelo sofrimento psíquico54.  

Assim, o mote explora o problema com outra ótica, com outras ideias, na perspectiva e realidade do outro 
que agora fala. Isto pode favorecer a compreensão das consequências de diferentes contextos no 
enfrentamento, condução e resolução das problemáticas vivenciadas. Para Martini (2017), o mote permite 
ao participante rever conceitos e preconceitos e suas relações consigo e com o outro e, a partir disto, 
flexibilizar seus paradigmas. Assim, a TCI é uma boa oportunidade para reflexão e flexibilidade, ao 
acolher-se o novo, em vez de o indivíduo manter-se acomodado em teorias, ideias e crenças limitantes, que 
impedem o avanço ou mudança. O Quadro 2 apresenta as estratégias citadas pelos participantes durante 
as vivências. Entre elas, detecta-se a promoção do autocuidado, o autoconhecimento e o desejo de 
entender e procurar significados. 

 

3.4.1. ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO 

As estratégias de enfrentamento serão sistematizadas aqui em: Introspecção e outrospecção, 
espiritualidade e cultura. Alguns recortes das estratégias do grupo apontam em duas direções: a 
introspecção e a outrospecção. A primeira volta-se para o autoconhecimento e o movimento para 
dentro de si (Quadro 2). A introspecção é uma característica do século XX. A outrospecção – talvez, a 
tendência do século XXI – consiste no movimento em direção ao equilíbrio entre os meios interno e 
externo, o individual e o coletivo, olhar para dentro e para fora55.  

Quadro 2 - Estratégias de enfrentamento resgatadas das falas dos participantes durante as TCIs online. 
João Pessoa, PB, Brasil, 2020. 

 

ESTRATÉGIAS 
1. Auto respeito; 
2. Olhar para dentro de si e reconhecer suas 
potencialidades; 
3. Olhar para si com os olhos do amor; 
4. Olhar para trás sem julgamentos; 
5. Promoção do autocuidado; 
6. Desenvolver autoempatia; 
7. Ser mais solidário consigo e olhar com carinho 
para as suas construções pessoais; 
8. Olhar o passado com menos julgamento; 
9. Entendi que muitas vezes a raiva que sinto 
hoje enquanto mulher adulta não faz parte de mim 
atualmente, mas da minha criança interior, porque 
devido a traumas na infância, ela segue sendo furiosa e 
revoltada; 
10. Respeitar e validar o desejo de descanso e 
repouso que o seu corpo pede. 

11. Respeitar a individualidade do outro; 
12. Conversar com outras pessoas para conhecer 
as experiências passadas por elas e assim extrair 
aprendizados; 
13. Conversar para entender melhor a situação; 
14. Ter amigos que sejam forte rede de suporte e 
fonte de segurança; 
15. Não se reduzir para caber. 
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Os relatos “identificar o próprio potencial”, “descobrir a humanidade em si” e “olhar as pessoas e ela 
mesma com humanidade e empatia” revelaram introspecção/outrospecção em diferentes situações 
relacionais vivenciadas e respectivas descobertas, superação e ressignificação. As questões de 
humanidade e empatia nos relatos citados nos remetem a Rosenberg (2006), que diz: “quando escutamos 
os sentimentos e necessidades da outra pessoa, reconhecemos nossa humanidade em comum”. A escuta 
empática e respectivo contexto pode mudar a forma de perceber, vivenciar e responder às demandas do 
mundo interno e externo, além de desenvolver o sentimento de afinidade, compreensão e respeito pela 
dor e motivação do outro. Essa nova perspectiva implica em questionar a forma anterior de perceber, 
interagir e atuar no mundo, e conduz a um confronto de paradigmas e crenças. 

É notório que muitas discussões que perpassam os encontros de TCI retomam a questão do amor, seja ele 
próprio ou partilhado. Mesmo que o tema escolhido seja de um assunto diferente, os relatos, as músicas, 
livros e estratégias utilizadas resgatam e adentram essa temática. No que tange às relações afetivas 
baseadas no amor dado e recebido, ficou evidente que, quanto mais as pessoas seguem o caminho do 
amor, do autoconhecimento e da empatia, melhor elas lidam com os sentimentos do outro, uma vez que 
amor, respeito e empatia conduzem a uma maior responsabilidade afetiva. Hellinger (2007, p. 407) 
reconhece a presença do amor em todos os comportamentos, por mais estranhos que pareça, e em todos 
os sintomas de uma pessoa. Ele considera fundamental na terapia identificar o ponto onde se concentra o 
amor, pois ele é a raiz e o caminho para a solução. 

Ainda se destaca, entre as estratégias de enfrentamento, a leitura, caracterizada, nesse contexto, como 
estratégia terapêutica “o livro como terapia” ou a “cura através da leitura”. A seleção e indicação 
bibliográfica dos participantes da TCI em tempos de pandemia foi a seguinte: 

 

1. Amor, Liberdade e Solidão58; 

2. As Cinco Linguagens do Amor59; 

3. Limites: quando dizer sim, quando dizer não60; 

4. Milagres Acontecem61; 

5. Mulheres que Correm com os Lobos62; 

6. O Despertar do Tigre63; 

7. Uma Voz sem Palavras: como o corpo libera o trauma e restaura o bem estar64; 

8. Investir em leituras sobre solitude - saber ser sozinho; 

9. E quem Cuida de Mim54. 

 

Nas palavras de Frankl (2005, p. 94)56 a literatura moderna pode contribuir para a terapia e o escritor 
pode despertar o senso de solidariedade. A leitura, a música e a internet foram consideradas modos de 
enfrentamento passivo da solidão57  antes da pandemia. Entretanto, em tempos de isolamento e 
distanciamento social, a leitura e a música ganharam outros significados e destacam-se como estratégias 
de enfrentamento ao isolamento social.  

Em diversos momentos, os participantes expressaram a importância da espiritualidade e dos vínculos 
religiosos como estratégias para enfrentar o sofrimento. As falas a seguir confirmam essa afirmação: 
“Despertar a espiritualidade” e “Rezar o terço todos os dias”. Religiosidade, fé e espiritualidade são 
importantes para a saúde e qualidade de vida. Essas dimensões espirituais oferecem confiança e 
representam uma forma de autocuidado. Elas integram a abordagem holística com influência positiva na 
saúde65. A inclusão do aspecto espiritual na terapia representa o respeito ao ser humano em todas as suas 
expressões e ressonâncias66 e pode facilitar o processo de transformação e cura67. 

 

3.5. ETAPA 5: ENCERRAMENTO COM RITUAIS DE AGREGAÇÃO E CONOTAÇÃO POSITIVA 

Nessa etapa, a roda encaminha-se para a sua conclusão e, para isso, foi criado um clima afetivo durante a 
partilha. Os participantes apresentaram como positivos os aprendizados adquiridos e semeados naquele 
encontro. A coterapeuta perguntou: “O que você leva desse encontro hoje?” ou “cada participante poderá, 
se quiser, dizer quais lições foram tiradas das histórias partilhadas hoje e o que está levando da TCI de 
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hoje”. Após reflexão sobre o tema geral trabalhado no encontro, alguns participantes relataram com uma 
palavra ou frase curta quais os ensinamentos daquela experiência coletiva. O feedback dos participantes é 
um ato que leva à introspecção, pois “tudo aquilo que é dito de maneira projetiva reflete e retorna ao 
sujeito de maneira introspectiva” 68. Os benefícios percebidos e expressados pelos participantes (Quadro 
3) foram, principalmente, nos níveis sociais (amizade, aceitação e sensação de pertencimento), de 
estima (autorrespeito) e cognitivo69; 70. 

 

Quadro 3 - Conotação positiva partilhada pelos participantes das TCIs online em tempos de pandemia e 
isolamento social. João Pessoa, Brasil, 2020. 

CONOTAÇÃO POSITIVA 

 Amizade; 
 Comunicação; 
 Importância da Amizade; 
 Não estou sozinha; 
 Ouvir mais; 
 Rede de apoio; 
 Respeitar o outro; 
 Sensação de pertença; 
 Solidariedade; 
 Viver no coletivo é transformador; 

 Autocuidado; 
 Autorrespeito; 
 Confiança; 
 Eu posso, eu consigo; 
 Força; 
 Gratidão; 
 Ousadia; 
 Superação; 
 Valor; 

 Compreensão; 
 Ressignificar; 
 Autoconhecimento; 
 Eu posso fazer escolhas; 
 A diferença traz aprendizado; 
 Reflexão e transformação; 
 Nada nos distrai do amor71, 

tudo nos atrai ao amor. 

 

As frases “eu posso, eu consigo”; “não estou sozinha”; e as palavras “superação” e “ressignificar” sugerem 
características de resiliência. No atual contexto de pandemia, denota a possibilidade de recuperação e 
resistência6 diante do estresse, traumas e perdas no transcorrer da vida e da pandemia. Ademais, as 
conotações positivas “importância da amizade”, “amizade”, “solidariedade”, “sensação de pertença”, “rede 
de apoio” e “viver no coletivo é transformador” apontam para a importância das relações humanas no 
bem-estar e a superação do desafio de conviver, admirar, amar e cuidar de quem está perto. Como 
ressaltou Costa e Ludermir (2005):  

Saber-se amado e cuidado e ter amigos íntimos e confidentes está 
relacionado a baixos níveis de ansiedade, depressão e somatizações, 
melhor adaptação a circunstâncias particulares de estresse e menores 
efeitos dos eventos vitais produtores de estresse que, embora não 
possam ser evitados, passam a ter menores consequências72. 

Cuidar de si e dos outros; cuidar de si para cuidar do outro; manter contato com amigos e familiares; 
prestar atenção às suas necessidades, sentimentos, emoções e pensamentos; estabelecer uma rede de 
suporte; todas estas são estratégias de proteção à saúde mental recomendadas em tempos de pandemia73 
e citadas nas vivências de TCI por vários participantes. 

As palavras “gratidão” e “confiança” indicam sentimentos positivos expressos quando alguma 
necessidade foi atendida27. Gratidão é uma palavra muitas vezes repetida durante os encontros de TCI e 
representa um aspecto positivo e saudável associado ao bem-estar. Esse fenômeno tem relação com a 
emoções positivas, satisfação com a vida, comportamentos pró-sociais e melhor qualidade de vida37; 74. 
Vale ressaltar que as técnicas positivas de psiquiatria e psicologia são recomendadas durante 
pandemias73. Alves (2020) afirmou: estou impressionado com o resultado da TCI... atende ao mesmo 
objetivo da terapia individual, levar ao autoconhecimento. Fazer isso em grupo é mais gostoso75 
(informação oral). 

 

4. TRANSVERSALIDADE CULTURAL: TCI E A PEDAGOGIA FREIREANA 

A TCI é um espaço em que a cultura transborda. Um dos pilares da TCI é a Antropologia Cultural e, 
segundo Barreto (2019), “a cura passa pelo resgate das raízes e dos valores culturais que despertam no 
homem o valor e o sentido de pertença”. E é nesse sentido que há pontos de confluência entre a 
abordagem de Paulo Freire76; 77; 78; 79 e a TCI, funcionando como aporte teórico-metodológico para as 
práticas desenvolvidas nas rodas dialogais. 



Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 23 

 

 
 

94 

A práxis educativa freireana é a reflexão e ação do sujeito sobre a realidade vivida, “experienciada”, 
buscando transformá-la. Esse movimento dialético de ação-reflexão-ação, proposto por Freire, favorece 
uma mudança da consciência humana, a partir de um olhar e de uma leitura crítico-reflexiva da realidade. 

 É nessa perspectiva que a TCI se coloca, como espaço de leitura e reflexão sobre as experiências vividas 
pelas pessoas, possibilitando a leitura do outro e de si mesmo em diversos contextos de ações e emoções 
compartilhadas no grupo. Assim, a partilha, a espiritualidade, as emoções, sentimentos e até o silêncio 
dialogam com as diferentes manifestações culturais propostas e acolhidas pelo grupo. 

É relevante mencionar a abordagem do letramento, defendida por Freire (1982), para falarmos da TCI no 
letramento de si mesmo, o que cada um é capaz de desenvolver. Isto envolve ler, compreender e agir 
reflexivamente em diferentes situações, a partir de uma visão introspectiva, sem perder de vista a relação 
com o outro, que se conecta e dialoga nesse conjunto de experiências emocionais vividas. Este ato de ler 
não deve ser entendido como mera decodificação, pois ler implica, necessariamente, observar o contexto. 
Nesse sentido, destaca-se a leitura como um processo dialético e dialógico, e o caráter libertador da 
leitura, uma vez que ela envolve esse processo, de voltar-se para si num processo de interpretação e 
compreensão de atitudes e de comportamento e das suas próprias concepções. 

Na busca de expor em cena estas vivências, várias etapas da TCI incluíram músicas, poemas, parlendas, 
provérbios, ditados populares e piadas. A primeira etapa, de acolhimento, foi organizada com alguns dos 
gêneros citados e dinâmicas propostas, em geral, pelas terapeutas. Nas etapas de contextualização, 
problematização e encerramento, os participantes tocaram, cantaram, recitaram poesias, frases, ditados 
populares, piadas e provérbios relacionados ao tema.  Analogias, parábolas e metáforas incluídas são 
recursos para contemplar problemáticas, ampliar percepções e possibilidades e foram inseridas na TCI. 

Entre as falas, os participantes do grupo muitas vezes sugeriram, cantaram ou disponibilizaram através de 
dispositivos móveis, partes de músicas relacionadas ao tema e fala do participante. Assim, a TCI, em 
tempos de pandemia, foi embalada com as músicas listadas no Quadro 4 abaixo. 

 

Quadro 4 - Músicas incluídas pelos participantes nas terapias online no período de pandemia e isolamento 
social. João Pessoa, Brasil, 2020. 

MÚSICAS NO PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL 

1. A Lista80; 
2. Amigo Estou Aqui81; 
3. Amor Imenso82; 
4. Coisas que eu Sei83; 
5. Como é Grande o Meu Amor por Você84; 
6. Dias Melhores85; 

7. Girassol86; 
8. Lanterna dos Afogados87; 
9. Me conta da Tua Janela88; 
10. Paciência89; 
11. Oração90; 
12. Rindo à Toa91. 

 

Os diversos recursos culturais foram empregados com diferentes objetivos e possibilidades: acolher, 
alegrar, dar as boas-vindas, desinibir os participantes, estimular o sentimento de pertença, 
ressignificar, celebrar a alegria e confortar na dor. Escolhidas para o acolhimento e inseridas durante as 
falas, os recursos trouxeram mensagens de conforto, incentivo, esperança e amizade, transformação, 
felicidade, encontros, amor, superação, empatia e paciência. 

Entre as possíveis limitações da pesquisa, destaca-se a ausência de questões estruturadas, portanto, 
temas, abordagens e feedback variam em cada encontro e são influenciadas por diferentes contextos. 
Entretanto, o processo de construção coletiva e respectivo aprendizado do grupo foi maior e mais 
importante do que vem narrado e revelado no produto escrito. A rede de apoio costurada com tantas mãos 
e mentes preciosas é maior que os sentidos percebidos e adjetivos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse trabalho traz um recorte das vivências de uma amostra universitária durante um tempo-espaço de 
um evento histórico, a pandemia da COVID-19. Resgatou e registrou o pensar, sentir e fazer no 
enfrentamento dessa comunidade da região Nordeste e, a partir disso, revela em sua descrição do 
processo as sensações, sentimentos e emoções compartilhadas em grupo para encontrar signos e buscar 
significados em uma perspectiva dialógica. 
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Cada encontro de TCI é uma construção coletiva singular, envolve a complexidade do ser, do perceber (-
se), do (re) pensar, da interAÇÃO, da projeção e da ressonância. Dessa forma, o caminho aqui é conectar 
saberes para compreender o sofrimento dentro do contexto. Nessa perspectiva, a TCI incorpora o 
pensamento complexo para mover, conjugar e articular saberes, conectar matéria e espírito, natureza e 
cultura, sujeito e objeto, objetividade e subjetividade, arte, ciência e filosofia  92. Tudo isso é identificado 
nas diversas etapas da TCI e na sua ênfase nos aspectos positivos e virtuosos dos participantes, como 
sabedoria, espiritualidade, gratidão e potencialidades individual e coletiva. 

Assim, a TCI, enquanto processo grupal, é uma experiência histórica única a cada encontro, resultante de 
interações e construção de vínculos costurados ao longo das vivências e histórias compartilhadas. Ela 
permite o encontro do passado com o presente e resgata os vários aspectos da sociedade, expressas nas 
vivências e contradições que emergem no grupo para oportunizar a ressignificação, a mudança e a 
resiliência, fundamentais no atual contexto de pandemia. 
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Capítulo 14 
 

Promoção de Saúde em entidades assistenciais de 
Ponta Grossa 
 

Milena Sochodolak Praisner 

Laryssa Kulesza Walter 

Mario Augusto Cray da Costa 

 

Resumo: O Projeto Promoção de Saúde em Entidades Assistenciais de Ponta Grossa atua 

na construção e promoção de saúde. Assim, há interferência na saúde da comunidade e 

os acadêmicos que atuam utilizando os conhecimentos adquiridos teoricamente e 

utilizam a experiencia humana de aproximação com a comunidade para construir 

empatia, compreendendo as necessidades e assim contando com amadurecimento 

acadêmico efetivo. A conduta dos discentes consiste em atendimentos aos pacientes da 

comunidade, e atuação em uma ação tendo em vista Apesar de ser um ato simples, 

rápido e eficiente a lavagem das mãos ainda não é uma atitude adotada por grande parte 

da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, doenças como verminoses, 

gripes, conjuntivite, diarreia e algumas outras poderiam ser reduzidas em até 40% 

somente com lavagem adequada das mãos. O projeto tem como objetivo conscientizar as 

crianças, atendidas na Guarda Mirim, sobre os inúmeros microrganismos presentes nas 

mãos e orientá-las sobre a higienização simples, utilizando água e sabonete; antes das 

refeições, após utilização de sanitários, ao chegar em casa vindos de locais públicos e 

todas as vezes que perceberem que suas mãos estão visivelmente sujas. 

 

Palavras-chave: Extensão. Promoção. Saúde. 
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1. NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Promoção de Saúde em Entidades Assistenciais de Ponta Grossa 

 

1.1. PROJETOS VINCULADOS 

Conscientização sobre a importância da higienização das mãos 

 

1.2. PÚBLICO-ALVO 

As ações extensionistas do projeto são destinadas a população carente em entidades assistenciais de ponta 
grossa. 

 

1.3. MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

 

1.4. LOCAL DE EXECUÇÃO 

Instituto Educacional Duque de Caxias na rua Ataulfo Alves, 380, no bairro Vila Estrela na cidade de Ponta 
Grossa 

 

1.5. JUSTIFICATIVA 

O projeto Promoção de Saúde em Entidades Assistenciais de Ponta Grossa almeja melhorar a qualidade de 
vida da comunidade tendo em vista o auxílio em todas as esferas de saúde, atuando na prevenção e na 
educação, utilizando a visão do indivíduo integral e todas suas necessidades. Ademais o projeto visa 
melhorar o ensino dos acadêmicos, proporcionando maior proximidade da teoria e da prática médica e 
atuando no desenvolvimento da empatia e familiaridade com a comunidade (BRASIL, 2017) 

 

1.6. OBJETIVOS 

O Projeto Promoção de Saúde em Entidades Assistenciais de Ponta Grossa tem os objetivos de realizar 
atendimentos por meio de demanda espontânea ou busca ativa da população. Também promover 
atividades em educação de saúde como Conscientização sobre a importância da higienização das mãos o 
qual possibilitou a informação e a orientação de crianças de até 12 anos de idade, sobre a importância da 
higienização das mãos. 

 

2. METODOLOGIA 

A atividade foi realizada no Instituto Educacional Duque de Caxias na rua Ataulfo Alves, 380, no bairro Vila 
Estrela na cidade de Ponta Grossa, no dia 03 de maio, das 14 até as 15 horas da tarde, com crianças até 12 
anos de idade, por estudantes do primeiro ano do curso de Medicina da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, visto que a passagem pelo módulo de higienização das mãos na matéria de Semiotécnica, 
ministrada por profissionais da área de enfermagem, capacitou os alunos para transmitirem o 
conhecimento de forma correta aos participantes do evento. Os estudantes participantes se voluntariaram. 

Inicialmente foi abordado com as crianças os momentos nos quais existe necessidade de lavar as mãos, 
para isso foram dados alguns exemplos a fim de a fim de que, através da própria curiosida, elas se 
manifestassem e dessem exemplos do próprio dia a dia. A ideia é que as crianças tivessem consciência dos 
momentos em que suas mãos necessitam de higiene, através dos exemplos citados por todos do grupo. 

Em um segundo momento foi explorado o motivo pelo qual devemos higienizar as mãos. Dando enfoque 
principalmente a verminoses, porém, também conversado a respeito de viroses, citando exemplos 
comuns, com os quais as crianças já estão familiarizadas, como, por exemplo, o vírus da gripe. 
Exemplificando a facilidade de contaminação por esses microrganismos e dos males causados por eles, a 
fim de mostrar a necessidade de manter a higiene das mãos. 
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Após foi feito a exposição de um vídeo ensinando a lavar as mãos e os participantes foram convidados a 
realizar a lavagem de suas mãos, com supervisão dos realizadores do evento, para depois irem realizar um 
lanche. 

Por fim, foi realizada uma avaliação, através de perguntas feitas de forma oral, sobre os assuntos 
abordados. Foram feitas perguntas e dadas 3 opções de resposta, as crianças deveriam levantar a mão 
para votar na resposta que julgavam correta. Esses dados foram anotados para serem avaliados mais 
tarde. 

A lavagem regular das mãos com sabão é considerada medida de saúde pública eficaz e com boa relação 
custo benefício, quando se fala em saúde pública (WATSON et al., 2017). Pneumonia e diarreia - das das 
principais causas de mortalidade infantil a nível mundial representando mais de 900 mil e 500 mil mortes 
por ano em crianças menores do que 5 anos, respectivamente (LIU et al., 2015) - podem ser evitadas com 
melhora na qualidade da higiene (RABIE; CURTIS, 2006; AIELLO et al., 2008). Segundo a OPAS, o ato de 
lavar as mãos com sabão por reduzir a incidência das taxas de diarreia entre crianças menores de 5 anos a 
quase 40%, e as infecções respiratórias a cerca de 25,5%. 

Contudo, as grandes diferenças socioeconômicas, fazem com que as classes sociais mais pobres, 
populações localizadas em zonas rurais ou com nível educacional inferior, tenham menos acesso a 
higienização das mãos de boas condições, contribuindo para a desigualdade na saúde global (REMA, 
2017). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto Promoção de Saúde em Entidades Assistenciais de Ponta Grossa, por meio de ações de promoção 
a saúde visa beneficiar a comunidade. Uma abordagem que busque a promoção em saúde, atingindo 
crianças de níveis sociocenônimos mais baixos é de grande valia tanto para a comunidade, quando para os 
acadêmicos, que podem colocar em prática assuntos idealizados na visão teórica da formação acadêmica. 
Assim, podemos concluir que, essa palestra proporcionou às crianças aprendizados a cerca de um assunto 
que, apesar de simples, é de grande importância para a saúde pública. 
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Resumo: Introdução: A atenção à saúde da pessoa idosa na atenção primária torna-se 

relevante cenário assistencial ideal. Objetivo: analisar a estratificação dos idosos quanto 

à idade na atenção primária à saúde de um município do interior do Paraná. Materiais e 

métodos: Estudo descritivo, exploratório, de abordagem quantitativa, realizado na Rede 

de Atenção Primária à Saúde de um Município do Interior do Paraná no ano de 2019, 

cuja a rede é composta por cinco unidades de saúde. Resultado: Participaram do estudo 

1.397 idosos, com média de idade 72 anos, 272(19%) eram idosos longevos, 736(52,7%) 

do sexo feminino. Conclusão:  A rede de atenção primária de saúde do município está 

em crescimento na assistência à saúde do idoso, e permite promover, por meio das 

unidades básicas um espaço para identificar os idosos em vulnerabilidade e promover 

cuidados específicos com base no rastreamento. 

 

Descritores: Envelhecimento; Saúde do idoso; Atenção primaria; Vulnerabilidade; idoso 

com 80 anos ou mais. 
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1. INTRODUÇÃO  

O envelhecimento é um fenômeno mundial que, em alguns países, acontece de forma gradual. No Brasil, 
esse processo ocorre de forma acelerada, associado a profundas mudanças sociais, econômicas e 
políticas1. O aumento da expectativa de vida da população traz desafios aos serviços de saúde, em 
decorrência do aumento das incapacidades funcionais e no desenvolvimento de doenças crônicas, que 
contribuem para a elevação das internações hospitalares 2,3,4. 

Existe uma complexidade referente ao envelhecimento, visto que é um processo multifatorial, influenciado 
pelas questões demográficas, pelas perdas biológicas e sociais, pelas restrições das funções profissionais e 
pessoais, sobretudo, no estilo de vida5. Por todos os fatores associados ao envelhecimento, necessita-se de 
uma melhor compreensão dos determinantes envolvidos na disponibilidade do atendimento à saúde do 
idoso e na adesão desse grupo etário6,7. 

Conforme dados do IBGE, 13% da população do Brasil é classificada como idosa e a tendência é de 
aumento desse percentual nas próximas décadas8. Na rede de serviços, supõe-se que 80% dos cuidados 
sejam prestados na atenção primária à saúde em detrimento aos cuidados de prevenção e promoção da 
assistência ao idoso na comunidade9. Nesse contexto, as ações de proteção e cuidados específicos à pessoa 
idosa se tornam relevantes no atual cenário brasileiro.  

A atenção primária à saúde, por sua vez, configura-se modelo assistencial ideal para identificar o idoso na 
área de abrangência de cada unidade de saúde, que possui atendimentos equipes da Estratégia Saúde da 
Família3.  

A equipe interdisciplinar tem papel fundamental no acompanhamento dos idosos nas unidades de saúde 
no planejamento da assistência adequada para a promoção de saúde e a prevenção de danos e agravos a 
nível secundário, até mesmo terciário. Identificar os idosos vulneráveis quanto à idade é relevante para 
determinar a situação de vulnerabilidade que pode ser constatada quando existe uma relação entre 
fatores individuais e coletivos que tornam o indivíduo idoso capaz de comprometer sua autonomia e 
independência, tais como o declínio funcional10, 11. 

A idade é um fator importante na avaliação da vulnerabilidade dos idosos, e nesse contexto considera-se o 
idoso longevo como aquele com idade igual ou superior a 80 anos, o qual representa novos desafios para 
os órgãos e profissionais da saúde pública do país, já que esse grupo etário demanda atenção especial e 
apresenta necessidades próprias12.  

O objetivo da pesquisa foi analisar a estratificação quanto à idade dos idosos na atenção primária à saúde 
de um município do interior do Paraná. 

 

2. MÉTODO 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, de abordagem quantitativa, realizado na atenção primária 
à saúde de um município do interior do Paraná. 

O município possui cinco unidades de saúde com equipes integradas ao Programa Saúde da Família, sendo 
duas em zona rural e três em zona urbana. O município faz parte da 21° Regional de Saúde de Telêmaco 
Borba.  A pesquisa desenvolvida faz parte do Projeto vinculado a Liga Acadêmica de Geriatria e 
Gerontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

A amostra inicial foi constituída por 1.546 idosos, sendo este o número de questionários respondidos. 
Destes, 1.397 corresponderam à amostragem final. Foram inclusos na pesquisa os usuários do serviço da 
Atenção Primária à Saúde, idosos com 60 anos ou mais, residentes no Município, que responderam o 
questionário VES-13. Foram excluídos da amostra os idosos que faleceram desde o preenchimento do 
questionário até a finalização da coleta de dados do presente estudo, mudaram de residência e não são 
cadastrados pelo serviço da unidade de saúde.  

O instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário Protocolo de Identificação do Idoso Vulnerável - 
(VES-13), aplicado inicialmente em uma US da zona urbana, realizado por Agente Comunitária de Saúde 
treinada e acompanhada pelas enfermeiras das unidades subsequentes. 

O questionário VES-13 foi desenvolvido e validado nos Estados Unidos e teve sua adaptação no Brasil, em 
2012.  Esse instrumento é avaliado com base em pontos e analisa fatores como idade, auto percepção de 
saúde, limitações físicas e incapacidades funcionais, variando de 0 a 10, sendo que 0 está relacionado ao 
menor grau de vulnerabilidade e 10 ao maior grau13. 
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Conforme a análise dos dados, para a idade dos idosos foi investigada em sua forma descritiva, com 
estimativa de média, mediana, desvio padrão, percentil 25% e 75%, as proporções nas faixas etárias, 
segundo o sexo e Unidade de saúde, foram comparadas com o teste de qui-quadrado. A idade foi 
examinada para a distribuição com o teste Shapiro-Wilk e não houve distribuição normal (p<0,001). 
Portanto, a comparação da idade dos idosos em forma quantitativa, segundo o sexo e Unidade de saúde, foi 
realizada com o teste de Kruskall-Wallys (equivalente à ANOVA, na abordagem não-paramétrica).  Os 
testes foram considerados significativos, quando p<0,05.As análises foram realizadas no SPSS 21.014. 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética dos Seres Humanos da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, sob o número de parecer 3.895.616.  

 

3. RESULTADOS 

Com base nos resultados obtidos, foram analisados 1.397 idosos atendidos na rede de Atenção Primária à 
Saúde. Constatou-se o predomínio do sexo feminino 736(52,70%), em relação à faixa etária, a média de 
idade dos idosos corresponde a 72 anos, com desvio padrão de 8 anos (Tabela 1).  

 

Tabela1. Estatísticas descritivas da idade dos idosos – 2020- PR. 
 N Min Max M DP MD Percentil 25% Percentil 75% 

Idade 1397 60 104 72 08 71 66 78 

N=número de idosos, min=mínimo, max=máximo, M=média, DP=desvio padrão, MD=mediana 
Fonte: próprias autoras (2020). 

 

Na tabela 2, observa-se que a maioria dos idosos com menos de 80 anos são do sexo feminino 601(43,0%), 
estas estão inseridas predominantemente na Unidade 1, representando 423(30,3%). 

 

Tabela 2. Frequências relativas das faixas etárias dos idosos (< 80 anos e 80 anos ou mais) segundo o sexo 
e a unidade de saúde -  2020 

 

Faixa etária  
< 80 anos 80 anos ou mais p-valor* 

n % total % linha n 
% 

total 
% linha  

SEXO 
Feminino 601 43,0 81,7 135 9,7 18,3 0,146 
Masculino 524 37,5 79,3 137 9,8 20,7  

UBS 

Unidade 1 423 30,3 78,5 116 8,3 21,5 0,405 
Unidade 2 007 00,5 100,0 000 0,0 0,0  
Unidade 3 324 23,2 82,0 071 5,1 18,0  
Unidade 4 124 08,9 80,5 030 2,1 19,5  
Unidade 5 247 17,7 81,8 55 3,9 18,2  

N=número de idosos; % total = % em relação ao total; % em relação à linha. *p-valor ao teste de comparação de 
proporções qui-quadrado 

Fonte: próprias autoras (2020). 

 

4. DISCUSSÃO 

Quanto a amostra total, houve predomínio dos idosos abaixo de 80 anos pertencentes à unidade de saúde 
central. Ela está situada na área urbana da cidade. Além dos hábitos de vida diferenciados dos idosos 
residentes da zona urbana e rural, percebe-se a dificuldade de acesso aos serviços de saúde em 
decorrência de fragilidades estruturais na locomoção e nas longas distâncias dos serviços. Este fato 
corresponde a uma das principais barreiras de acessibilidade aos serviços de saúde. Os usuários procuram 
as unidades das áreas urbanas por apresentarem melhor estrutura de deslocamento.  Diante desse 
contexto, há necessidade de oferecer maior efetividade nos cuidados à saúde a essa população específica, 
assistida pela equipe Estratégia Saúde da Família 15,16. 

No presente estudo, apontou-se predomínio do sexo feminino em idosos abaixo de 80 anos, porém entre  
os idosos longevos o resultado apresentou similaridade entre os sexos. Este dado está em conformidade 
com o resultado de estudos que destacam o aumento população feminina atrelado à maior longevidade 
das mulheres, fato que caracteriza a feminização do envelhecimento. A maior prevalência das mulheres 
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nos estudos envolvendo a questão da saúde pode ser explicada pelo fato de procurarem com mais 
frequências os serviços de saúde, principalmente as Unidades de saúde, pela proximidade e pelos serviços 
de prevenção que são disponíveis na atenção primária17. 

Neste contexto, a prevalência do sexo feminino também pode ser justificada pelo fato dos homens não se 
preocuparem com os meios de cuidados preventivos, além de altos índices de mortalidade decorrentes de 
acidentes e mortes violentas18. Portanto, com o conhecimento do perfil do idoso e das variáveis 
associadas, pode-se realizar um planejamento mais específico para as suas reais necessidades, atentando 
para o cuidado nos aspectos preventivos16. 

Com relação à faixa etária, observa-se que a média de idade em 72 anos converge com outros estudos que 
comprovam a mudança da transição demográfica no Brasil. Com expectativa de vida elevada e crescente 
grupo de idosos acima de 80 anos, cuidados específicos são necessários, pois estão em processo 
fragilização e consequentemente tal fator exige atenção por parte dos profissionais de saúde 4,19. 

Nesta pesquisa, o idoso longevo representou um quinto da população idosa avaliada. A faixa etária de 80 
anos ou mais vem crescendo em um ritmo relativamente maior do que a população idosa total, 
apresentando crescimento de 246% no período compreendido entre 1980 a 200517. Isso porque as 
variações biológicas acrescidas ao estresse fisiológico e à exposição aos agravos nessa população 
contribuem para uma maior probabilidade de morbimortalidade1. 

No que concerne a atenção à saúde dos idosos longevos, a capacidade funcional é considerada um 
indicador, essencial para o planejamento das intervenções e monitoração do estado clínico funcional. 
Contribui para orientação e direção dos profissionais que atendem esta clientela em unidades de saúde, 
atendimento domiciliar, instituições de longa permanência e serviços hospitalares12. 

Outro aspecto enfatizado no estudo foi o predomínio do sexo feminino abaixo dos 80 anos. Nesse cenário, 
a atenção primária se destaca como serviço essencial, pois a expectativa de vida está ligada aos hábitos de 
vida, bem como resulta em maior e mais prolongado uso dos serviços de saúde20. 

Na tabela 2, averiguou-se maior prevalência de idosos com menos de 80 anos inseridos da UBS , seguido 
da UBS 3. A partir desta análise, a gestão de saúde do município poderá intensificar as necessidades de 
cada unidade de saúde, por meio do planejamento assistencial e uso da Rede Integral à Assistência do 
Idoso, que possui parâmetros norteadores para assistência e qualificação dos profissionais envolvidos.  

A atuação dos profissionais de saúde aos idosos da comunidade deve ser integral, proporcionando a 
melhoria na qualidade de vida desses sujeitos. Neste contexto, é possível identificar a relevância das 
políticas relacionadas à qualidade de vida dos idosos, pois estes indivíduos precisam ter saúde e bem-estar 
para que possam desfrutar de uma velhice saudável 21. 

Ressalta-se a importância da influência das ações de saúde interdisciplinares na Atenção Primaria, de 
modo a fortalecer os laços e facilitar a relação usuário, família e profissional, pois o atendimento precisa 
ter continuidade e efetividade13.  Portanto, é relevância para a equipe interdisciplinar na identificação dos 
idosos longevos, conforme define a Política Nacional a saúde da Pessoa Idosa, a qual estabelece prioridade 
a atenção aos idosos longevos e a manutenção da capacidade funcional 9,22. Reconhecer antecipadamente 
os principais problemas auxilia na elaboração de estratégias que possibilitam prevenir e reduzir os danos 
que visem à velhice socialmente inserida e, num amplo sentido, protegida com dignidade23.  

 

5. CONCLUSÃO 

A partir da realização desse trabalho, pode-se destacar a maior parte dos idosos estão abaixo dos 80 anos, 
prevalêncis do sexo feminino assistidos na unidade de saúde 1. Foi possível comprovar a relevância da 
atenção primária dentro da rede de saúde, mesmo necessitando de um fortalecimento da mesma e 
possibilitar a identificação dos idosos longevos na comunidade. 

Os resultados obtidos neste estudo contribuem com os gestores, profissionais de saúde e pesquisadores 
futuros, pois podem obter melhor compreensão da classificação de risco, possibilitando direcionar 
recursos para intervenções frente aos dados expostos além de diminuir as internações por condições 
sensíveis são aqueles poderiam ter resolubilidade na atenção primária a saúde. 
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Capítulo 16 
 

Orientações para idosos quanto ao uso de 
medicamentos em domicílio - Papel do enfermeiro na 
Unidade Básica de Saúde  
 

Pâmela Fernandes Rodrigues 

Márcio Antônio de Assis 

 

Resumo: O artigo tem o objetivo de elaborar um protocolo para facilitar as orientações 

realizadas em Unidade Básicas de Saúde com o intuito de auxiliar o uso correto dos 

medicamentos para idosos minimizando assim os riscos de polifarmácia. A metodologia 

adotada inclui uma pesquisa de revisão bibliográfica, do tipo descritiva e exploratória 

com a elaboração de um protocolo contendo os procedimentos legais, preparação, 

instrução e descrição detalhada das diversas etapas da tarefa como também as etapas 

críticas, aquelas que, se não cumpridas ou cumpridas de forma insatisfatória podem 

comprometer o resultado geral do procedimento. Assim a criação de um protocolo 

poderá beneficiar aos idosos com medidas simples que podem ajudar o enfermeiro a 

desenvolver o seu papel com autonomia na consulta de enfermagem ajudando-os no 

gerenciamento do uso de seus medicamentos cotidianos, juntamente com o uso de 

tecnologias educacionais com o intuito de facilitar a promoção de um cuidado 

humanizado.   

 

Palavras-chave: Idosos, Polifármacia, Iatrogênias. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entre os desafios globais atuais, uma tendência é certa: as populações envelhecem rapidamente, e essa 
transição demográfica afetará quase todos os aspectos da sociedade. Estima-se que o número de pessoas 
com 60 anos ou mais aumente de 962 milhões em 2017 para 2,1 bilhões em 2050 e 3,1 bilhões em 2100 
(SANTOS, et al, 2019).O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, caracterizado por 
alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas (PREVIATO, et al, 2019) 

Este traz alterações estruturais no corpo e, em decorrência disso, modificações também nas suas funções 
(FAGUNDES, et al, 2019)  

Com o aumento do envelhecimento populacional, juntamente com as doenças crônicas não transmissíveis, 
aliados ainda, ás alterações cognitivas e fisiológicas que ocorrem e, são próprios do idoso, resultando na 
necessidade do uso de inúmeros medicamentos para o controle de diversas condições. Com isso, esses 
indivíduos tornam-se vulneráveis aos variados eventos adversos. Ao se deparar com essa condição, será 
que o enfermeiro possui meios facilitadores que possam contribuir e auxiliar para minimizar riscos 
associados ao processo polimedicamentoso no idoso?  

A população idosa possui risco elevado de problemas relacionados a medicamentos, como geralmente 
utilizam um grande número de medicamentos tal população comumente não possui capacidade para 
coordenar a administração de tais fármacos (TAVARES, LIMA, 2017) 

Destacando-se neste papel a Enfermagem que enquanto ciência em consolidação necessita da fixação de 
uma estrutura de conhecimentos próprios, bem como de uma nomenclatura específica que possa nortear 
os fundamentos do saber-fazer em seu cotidiano de práticas e, consequentemente, guiar o seu processo de 
trabalho com elementos que representem de forma exclusiva a sua identidade profissional (FERNANDES, 
et al, 2018) 

Diante desta perspectiva percebe-se a necessidade de desenvolver recursos que possam contribuir na 
assistência do enfermeiro junto ao idoso em terapia polimedicamentosa a fim de minimizar os riscos de 
eventos adversos e contribuindo para uma melhor adesão, bem como garantindo a segurança desses 
pacientes, por isso foi elaborado um protocolo para facilitar as orientações realizadas em Unidade Básicas 
de Saúde auxiliando no uso correto dos medicamentos para idosos minimizando os riscos de polifarmácia  

 

2. METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, do tipo descritiva e exploratória.   

Serão utilizados artigos científicos em base de dados da SciELO -  Scientific Electronic Library Online, 
BIREME, COREN, Conselho Regional de Enfermagem, COFEN, Conselho Federal de Enfermagem , 
publicados nos últimos 4 anos ( 2016-2019) , que abordaram a temática em português, inglês e espanhol 
com os descritores “ idosos”, “polifármacia”, “assistência de enfermagem” , associaremos os descritores 
idosos e polifármacia e polifármacia e assistência de enfermagem.  

A partir da revisão foi elaborado um protocolo com o objetivo de facilitar as orientações realizadas em 
uma Unidade Básica de Saúde para auxiliar os idosos quanto ao uso de medicamentos em domicílio 
contendo  a descrição de tarefas e seus executantes , explicando cada procedimento a ser seguido 
destacando as etapas críticas,aquelas que, se não cumpridas ou cumpridas de forma insatisfatória podem 
comprometer o resultado geral do procedimento 

 

3. RESULTADOS 

Foram encontrados um total de 100 artigos científicos em base de dados da SciELO -  Scientific Electronic 
Library Online, BIREME, COREN, Conselho Regional de Enfermagem, COFEN, Conselho Federal de 
Enfermagem , indicados por meio da associação dos descritores “idosos e polifármacia” e “polifármacia e 
assistência  de enfermagem”.   

Dentre os artigos encontrados, 41 foram avaliados na integra, no entanto somente 17 foram inclusos no 
protocolo sendo eles publicados nos últimos 4 anos ( 2016-2019) , que abordaram a temática em 
português, inglês e espanhol com os descritores “ idosos”, “polifármacia”, “ assistência  de  enfermagem”.  

A partir do levantamento da revisão bibliográfica foram obtidos dados para a elaboração do protocolo, 
sendo descrito sucintamente e explicado, de maneira confiável, as razões da padronização de referido 
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procedimento, descrevendo todas as etapas do procedimento, incluindo o tempo necessário para o seu 
cumprimento, materiais que serão utilizados para a execução do protocolo e o responsável pela sua 
execução, possui três objetivos principais contidos na introdução que seria o envelhecimento, 
medicamentos e a assistência de enfermagem, seguido de um fluxograma apresentado na figura 1, que 
direciona o atendimento de enfermagem ao idoso  de acordo com o Procedimento Operacional Padrão, 
abordando  os processos por meio de figuras geométricas e outros elementos similares, com o intuito de 
simplificar o fluxo de informações juntamente com o fluxo das atividades a fim de detalhar o 
funcionamento do protocolo definindo os processos e a sua sequência.  

 

Figura 1-Fluxograma da Consulta de Enfermagem 

Fonte: O Autor. (2019) 

 

No protocolo foram descritas as etapas dos procedimentos legais e como sua preparação será realizada, 
instruindo e descrevendo de forma detalhada as diversas etapas das tarefas, como também as etapas 
críticas, aquelas que, se não cumpridas ou cumpridas de forma insatisfatória podem comprometer o 
resultado geral do procedimento, como na figura 2, que mostra uma das imagens inclusas no protocolo 
contendo uma etapa importante para a instrução ao idoso, explicando como utilizar a caixa de 
medicamentos no item 5 e os adesivos no item 6. 
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Figura 2 - Imagens inclusas no Protocolo, explicando como utilizar a caixa de medicamentos e os adesivos, 
parte do processo para facilitar o uso de medicamentos pelos idosos. 

Fonte: O  Autor. (2019) 

 

4. DISCUSSÃO 

Os idosos, em decorrência da maior prevalência de doenças crônicas são, possivelmente, o grupo etário 
mais medicalizado da sociedade, já que o seu tratamento envolve a associação de inúmeras drogas, essa 
por sua vez recebe o nome de polifármacia (REIS & JESUS, 2017) 

A polifarmácia aumenta a possibilidade de eventos adversos a medicamentos, esses eventos poderiam 
estar envolvidos na mortalidade dos idosos mais velhos, já que o risco e a gravidade dos eventos são 
diretamente proporcionais à quantidade de medicamentos usados e à idade (ANDRADE, et al, 2016)  

 A polifarmácia predispõe os idosos ao risco de receber prescrições com medicamentos potencialmente 
inadequados (PIMs), ou seja, aqueles em que os danos reais ou potenciais da terapia superam os 
benefícios. Entre os fatores que podem minimizar o uso dos PIMs estão a experiência, a habilidade técnica, 
o diálogo com os pacientes, o estímulo às revisões dos tratamentos e uma atitude favorável a não 
prescrição. A identificação, suspensão ou redução da dose de medicamentos inadequados deve ser 
prioridade na segurança dos pacientes (OLIVEIRA & SANTOS, 2016) 

O atendimento de qualidade ao paciente é uma questão prioritária em todos os setores de cuidados de 
saúde, no entanto, os erros de medicamentos são conhecidos por comprometer a segurança do paciente. 
Erro de medicamentos é considerado qualquer ocorrência evitável que pode causar ou levar ao uso 
inapropriado de medicamentos ou injúria ao paciente e tem sido amplamente estudado em países 
desenvolvidos ( CRUZ, et. al, 2017) 

O enfermeiro, em especial, deve tratar cada prescrição de forma singular, considerando a peculiaridade 
clínica e medicamentosa de cada paciente, exercendo sua autonomia no aprazamento do horário de 
administração e, ainda, sugerindo, caso necessário, a substituição de medicamentos (MOREIRA, et. al, 
2017),   

O uso de tecnologias educacionais, entendidas como ferramentas facilitadoras na promoção de um 
cuidado humanizado, potencializa a educação e a orientação dos cuidados. Portanto, é de fundamental 
importância refletir acerca dos conhecimentos necessários para prestar o cuidado ao idoso e de como é 
transmitido esse conhecimento para o cuidador profissional ou familiar. Nesse processo, deve-se levar em 
conta a realidade, as necessidades, dificuldades e os interesses dos cuidadores de idosos (CARDOSO, et. al, 
2018) 

Existem também medidas simples que podem ajudar especialmente os idosos a gerenciar o uso de 
medicamentos em seu dia a dia, tais como: colocar os frascos sempre na mesma ordem em que são 
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utilizados; usar alarmes de telefone para avisar os horários; e ter sempre alguns comprimidos na bolsa, 
para não deixar de usar o medicamento. O uso de etiquetas adesivas nos frascos contendo símbolos que 
remetam ao horário ou à função do medicamento, por exemplo, são mecanismos úteis para consumidores 
idosos, especialmente os que têm dificuldades para ler e/ou compreender as instruções nos rótulos 
(OLIVEIRA & SANTOS, 2016)   

 

5. CONCLUSÃO 

A polifarmácia é um importante fator de risco para óbitos dos idosos e  são vários os fatores que 
contribuem para a ocorrência da mesma, como a presença concomitante de condições crônicas, 
atendimento por diversos médicos simultaneamente e automedicação, sendo eles os mais vulneráveis a 
desfechos indesejáveis relacionados ao uso de medicamentos, e com o aumento da possibilidade destes  
eventos a  taxa de  mortalidade cresce  proporcionalmente á quantidade de medicamentos usados 
relacionado á sua  idade.  

O enfermeiro deve tratar de forma singular e prioritária, cada paciente, exercendo com autonomia o seu 
papel na prevenção das interações medicamentosas e de suas possíveis consequências clínicas, sendo de 
suma importância refletir acerca dos conhecimentos necessários para prestar assistência aos idosos e 
como este é compartilhado com os cuidadores e familiares, adaptando com a realidade do idoso, 
observando as suas dificuldades e vulnerabilidade para garantir uma melhor assistência.  

Assim a criação de um protocolo poderá beneficiar aos idosos com medidas simples que podem ajudar o 
enfermeiro a desenvolver o seu papel com autonomia na consulta de enfermagem ajudando-os no 
gerenciamento do uso de seus medicamentos cotidianos, juntamente com o uso de tecnologias 
educacionais com o intuito de facilitar a promoção de um cuidado humanizado.   
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Capítulo 17 
 

Avaliação do equilíbrio em idosos institucionalizados 
 

André Lucas Copla da Silva 

Matheus Rothenburg 

 

Resumo: Em um estudo realizado no Brasil, as quedas ocupam o terceiro lugar de mortalidade 

por causas externas e em relação à morbidade, ocupando o primeiro lugar entre as internações 

de idosos, equivalendo a 56,1% do total dessas internações. O presente estudo propôs avaliar o 

equilíbrio em idosos institucionalizados; analisar o equilíbrio estático e dinâmico dos idosos 

institucionalizados a partir da escala de BERG, verificando qual das tarefas da escala o idoso 

apresenta maior desequilíbrio, e em qual faixa etária há predomínio de quedas; verificou-se as 

consequências dessas quedas nos idosos e se houve algum fator de risco relacionada ao 

equilíbrio do idoso. Este estudo caracterizou-se como quantitativa e descritiva. A coleta de dados 

foi realizada em uma instituição de longa permanência localizada na cidade de Itajaí-SC. A partir 

dos prontuários dos idosos foram retiradas algumas informações como, gênero, idade, tempo na 

instituição, se sofreu quedas nos últimos meses, quantidade de quedas e as consequências 

dessas, a fim de construir uma ficha de identificação, para então avaliar o equilíbrio estático e 

dinâmico utilizando a escala de equilíbrio de BERG. Após analise de dados e discussões sobre os 

resultados da pesquisa, observou-se que a média de idade dos 22 idosos participantes era de 

76,40 anos, com uma maior prevalência do gênero feminino. Dos participantes da pesquisa, que 

obtiveram uma pontuação média de 43,18 pontos, observou-se que todos os idosos participantes 

da pesquisa apresentam algum risco de queda, sendo que, 33,33% destes idosos então em um 

grupo de risco de 100% de chances de queda, com maior quantidade de mulheres neste grupo. 

Este estudo demonstrou que, as consequências do envelhecimento, o ambiente em que o idoso 

vive e a insegurança/medo, influenciam diretamente no equilíbrio e no risco de o idoso vir a cair. 

 

Palavras-Chave: Envelhecimento, Equilíbrio, idoso institucionalizado, Fisioterapia. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS 2015) o número de pessoas com mais de 60 anos será 
duas vezes maior em 2050, atualmente contabiliza-se cerca de 900 milhões de idosos, cerca de 12,3% da 
população total, e a expectativa é que em 2050 esta faixa etária represente 21,5% da população total do 
planeta (2 bilhões). 

Segundo Mendes et al. (2005) envelhecer é um processo natural que caracteriza uma etapa da vida do 
homem e dá-se por mudanças físicas, psicológicas e sociais que acometem de forma particular cada 
indivíduo com sobrevida prolongada. 

Relacionado muitas vezes com o envelhecimento, o equilíbrio, ou a falta de equilíbrio é geralmente a 
grande causa de quedas dos idosos. Equilíbrio é a capacidade de manter a posição do corpo sobre sua base 
de apoio, seja ela estacionaria ou móvel. Denomina-se equilíbrio estático o controle da oscilação postural 
na posição imóvel e equilíbrio dinâmico a utilização de informações internas e externas associada à 
ativação muscular como reação as perturbações de estabilidade (CYARTO et al., 2008). 

Seguindo a perspectiva de aumento da população idosa pode se dizer que, também irá aumentar a 
quantidade de quedas dos idosos, que são um dos problemas mais preocupantes para essa população 
atualmente. Para Gawryszewski et al. (2004), em um estudo realizado no Brasil, as quedas ocupam o 
terceiro lugar de mortalidade por causas externas e em relação à morbidade, ocupando o primeiro lugar 
entre as internações de idosos, equivalendo a 56,1% do total dessas internações. A queda pode ser 
definida como um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior a posição inicial com a 
incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais que 
comprometem a estabilidade (MENEZES e BACHION, 2008). 

Esta situação é ainda mais preocupante no idoso institucionalizado, o tornando mais suscetível a quedas 
devido ao seu declínio funcional, que compromete sua independência. O delineamento deste contexto 
denota a relevância do assunto uma vez que a questão das quedas deve ser tratada como um sério 
problema de saúde pública em razão de sua frequência, morbidade e do alto custo para os serviços de 
saúde (PERRACINI, 2005). Sendo a incidência de quedas um indicador de qualidade da assistência da 
Fisioterapia, é fundamental a implantação de teste de avaliação de risco para quedas na população idosa 
para planejamento das ações afim de preveni-las. 

Diante desse contexto, interessa-nos saber como se encontra o equilíbrio dos idosos residentes na 
Instituição de longa permanência (ILP), utilizando a escala de equilíbrio de BERG, que é uma avaliação 
funcional do desempenho do equilíbrio, baseada em 14 itens comuns do dia a dia que avaliam o controle 
postural, incluindo o estável e o antecipatório e que requerem diferentes forças, equilíbrio dinâmico e 
flexibilidade (BERG et al, 1989; BERG et al, 1992).  A escala de BERG foi dividida em grupos com tarefas 
funcionais semelhantes: transferências (questões 1, 4 e 5), provas estacionárias (questões 2, 3, 6 e 7), 
alcance funcional (questão 8), componentes rotacionais (questões 9, 10 e 11) e base de sustentação 
diminuída (questões 12, 13, e 14) (FRANCIULLI et al., 2007; GAZZOLA et al. 2004). 

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo geral avaliar o equilíbrio em idosos 
institucionalizados. Especificamente se buscará identificar o equilíbrio estático e dinâmico dos idosos 
institucionalizados a partir da escala de equilíbrio de BERG; verificar qual das tarefas da escala de 
equilíbrio o idoso apresenta maior desequilíbrio; verificar a faixa etária em que há maior incidência de 
quedas e suas consequências; identificar o tempo de institucionalização em relação ao gênero e a faixa 
etária do idoso. 

 

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1. O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

Segundo a política nacional do idoso (PNI), Lei nº8. 842, de 4 de janeiro de 1994, e o estatuto do Idoso, Lei 
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, define idoso pessoas com 60 anos ou mais. Já a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) (2002) define o idoso a partir da idade cronológica, portanto, idosa é aquela pessoa com 
60 anos ou mais, em países em desenvolvimento e com 65 anos ou mais em países desenvolvidos. 

Em razão das diversas condições de vida da população em geral, cada país define o critério que utilizará 
para definir juridicamente o conceito de idoso, ressalta-se que, com o aumento da expectativa de vida da 
população, o critério etário não é um padrão permanente, pois conquanto que atualmente considera-se 
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idosa uma pessoa de sessenta anos é certo que nesta idade inúmeras pessoas ainda estão no auge da 
atividade profissional e sequer se consideram como idosos (WITZEL e ALVARENGA, 2013). 

A definição de idoso está relacionada ao critério cronológico, mas há dificuldades de definir a idade 
biológica. Este fato tem como uma das causas determinantes as visões contraditórias sobre o início do 
processo de envelhecimento. A idade funcional pode ser definida como o grau de conservação do nível de 
capacidade adaptativa em comparação com a idade cronológica. O envelhecimento funcional precede o 
cronológico, fato este que é mais evidente nas populações carentes (DIAS, 2007; MARCHON; CORDEIRO; 
NAKANO, 2010). 

Dias (2007) relata que envelhecer é um processo multifatorial e subjetivo, ou seja, cada indivíduo tem sua 
maneira própria de envelhecer. Sendo assim o processo de envelhecimento é um conjunto de fatores que 
vai além do fato de ter mais de 60 anos, deve-se levar em consideração também as condições biológicas, 
que está intimamente relacionada com a idade cronológica, traduzindo-se por um declínio harmônico de 
todo conjunto orgânico, tornando-se mais acelerado quanto maior a idade. As condições sociais variam de 
acordo com o momento histórico e cultural; as condições econômicas são marcadas pela aposentadoria; a 
intelectual é quando suas faculdades cognitivas começam a falhar, apresentando problemas de memória, 
atenção, orientação e concentração; e a funcional é quando há perda da independência e autonomia, 
precisando de ajuda para desempenhar suas atividades básicas do dia-a-dia. 

Unidas (2008) afirma que a velhice é marcada por mudanças físicas, sociais e emocionais, principalmente 
aquelas caracterizadas pelo envelhecimento biológico. Um dos grandes aliados no processo de 
envelhecimento saudável é o esclarecimento e a adaptação em relação as alterações fisiológicas, 
morfológicas, bioquímicas e psíquicas, naturais com o avanço da idade e que não podem ser consideradas 
como doença. Ou seja, o idoso pode ser definido como, aquele que envelheceu e continua a envelhecer, de 
forma cronológica, intelectual, social e funcional de forma natural, mas que necessita maior atenção e 
merecem cuidados especiais. 

O envelhecimento é compreendido de diversas maneiras diferentes, ponderando sempre as variações 
culturais, fazendo parte dos processos biológicos, aparência física, eventos de desengajamento da vida 
social, como aposentadoria, e o aparecimento de novos papéis sociais, como o de avós (ALMEIDA et 
al.,2010). O envelhecimento progride a uma perda progressiva das aptidões funcionais do organismo, 
aumentando o risco do sedentarismo. Essas alterações, nos domínios biopsicossociais, põem em risco a 
qualidade de vida do idoso, por limitar a sua capacidade para realizar, com eficácia, as suas atividades do 
cotidiano e colocar em maior vulnerabilidade a sua saúde (VECCHIA, 2005).  

O envelhecimento é um "processo de diminuição orgânica e funcional, não decorrente de doença, e que 
acontece inevitavelmente com o passar do tempo" (ERMINDA, 1999, p. 43). O envelhecimento é marcado 
por transformações que ocorrem na vida dos idosos. Os tecidos já não têm a mesma eficiência, começam a 
comprometer ossos e músculos e outros órgãos começam a sofrer dificuldades para exercer suas funções 
(WALDOW, 2001).  

De acordo com Lacourt e Marini (2006) há um declínio da força entre 50 e 60 anos de idade, com um grau 
bem mais rápido de diminuição após os 60 anos.  

A diminuição do tecido e da função muscular é progressiva com o avançar da idade, ocasionada por uma 
série de fatores. O decréscimo e atrofia das fibras musculares concomitantemente com o aumento da 
quantidade de tecido não contrátil, a diminuição do número de unidades motoras, além de fatores 
metabólicos e hormonais são os fatores que contribuem para a alteração da função do sistema muscular 
nos idosos (LACOURT, MARINI, 2006). 

Com o processo de senescência, ocorre perda de neurônios motores, unidades motoras, o que provoca 
uma diminuição na habilidade de gerar força (THORNELL et al., 2003). Outro fator que advém do 
envelhecimento é a diminuição da velocidade de contração muscular, devido à perda de fibras 
mielinizadas e não mielinizadas, gerando diminuição da velocidade de condução nervosa. Essas alterações 
favorecem o déficit funcional do sistema neuromotor no que diz respeito a alterações nos reflexos de 
proteção, na coordenação e no equilíbrio, podendo haver alterações sômato-sensoriais como o aumento 
do limiar de sensibilidade vibratória nas mãos e nos pés dos idosos (ALFIERI, MORAES, 2008). 

Considera-se o envelhecimento como um fenômeno natural, mas que geralmente apresenta um aumento 
da fragilidade e vulnerabilidade, devido à influência dos agravos à saúde e do estilo de vida. Erminda 
(1999) complementa que o envelhecimento pode ser dividido em três dimensões: biológica, cronológica e 
social. A dimensão biológica se expressa pela alteração estrutural e funcional, a qual nem sempre coincide 
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com o avanço cronológico e a perda social. O envelhecimento é regulado por mecanismos celulares 
intrínsecos e modulado por numerosas influências do meio ambiente. 

Segundo Mendes et al (2005), envelhecer é um processo natural que caracteriza uma etapa da vida do 
homem e dá-se por mudanças físicas, psicológicas e sociais que acometem de forma particular cada 
indivíduo com sobrevida prolongada. 

Com o envelhecimento os sistemas sensoriais são afetados e também sua integração com o Sistema 
Nervoso Central (SNC). Várias etapas do controle postural podem ser suprimidas, havendo um decréscimo 
na capacidade compensatória do sistema sensorial, gerando um aumento da instabilidade corporal (FARIA 
et al., 2003; DAUBNEY e CLUHAM, 1999). 

Aguilar et al, (2008) afirma que o déficit funcional do Sistema Vestibular (SV) pelo envelhecimento resulta 
em alterações no equilíbrio e aumento na possibilidade de queda. Portanto aqueles idosos que têm maior 
dificuldade para realizar mais de uma atividade de vida diária (AVD), como tomar banho, andar ou comer 
associado a outros fatores, como doenças, uso inadequado de alguns medicamentos, diminuição na 
mobilidade e da força muscular geral, e a presença de obstáculos ambientais, também levam a uma alta 
prevalência de quedas. 

Segundo Faria et al, (2003) as informações visuais fornecem referências sobre a posição e o movimento da 
cabeça com relação aos objetos ao seu redor. O sistema vestibular (SV) fornece ao SNC informações 
estáticas e dinâmicas sobre a posição e o movimento da cabeça em relação à gravidade, gerando 
movimentos compensatórios dos olhos e respostas posturais durante os movimentos da cabeça. Segundo 
Woollacott (2000), o SV é uma das estruturas fundamentais na manutenção do equilíbrio, já que é 
considerado como referencial absoluto em relação aos outros sistemas que também participam desta 
função, o visual e o somato-sensorial. E o sistema somato-sensorial é responsável por informar ao SNC a 
posição e movimentação do corpo no espaço em relação à superfície de suporte, outra informação 
importante fornecida é a posição dos segmentos corporais uns em relação aos outros (FARIA et al., 2003). 

Com o envelhecimento, os sistemas sensoriais são afetados e também sua integração com o SNC. Várias 
etapas do controle postural podem ser suprimidas, havendo um decréscimo na capacidade compensatória 
do sistema sensorial, gerando um aumento da instabilidade corporal (FARIA et al., 2003; DAUBNEY e 
CLUHAM, 1999). 

As alterações morfológicas e fisiológicas sofridas pelas estruturas do olho ao longo do envelhecimento 
acabam por interferir na acuidade visual dos idosos. Em geral, entre a quarta e quinta décadas da vida, 
essas alterações geram os primeiros sintomas oftalmológicos, e o mais comum é a diminuição da 
capacidade de acomodação ou de focalização de objetos próximos (presbiopia). Com o passar dos anos, 
ocorre a diminuição do campo visual periférico, da sensibilidade ao contraste, da discriminação das cores, 
da capacidade de recuperação após exposição à luz, da adaptação ao escuro e da noção de profundidade 
(MICHAEL e BRON, 2011). 

Segundo Jahn et al, (2010) a partir do envelhecimento são observadas alterações anatômicas e fisiológicas 
no sistema vestibular que se acentuam com o passar do tempo. São processos degenerativos que levam à 
redução gradual na densidade dos receptores e no número de células receptoras de algumas estruturas do 
sistema. A principal consequência do envelhecimento natural do sistema vestibular é a degeneração do 
reflexo vestíbulo-ocular, sendo manifestação clássica de sua falência o desequilíbrio quando há rotação do 
corpo, que acarreta o desvio da marcha. 

 

2.2. INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) é um estabelecimento que visa acolher pessoas que 
possuem 60 anos ou mais, dependentes ou não, que indispõem de condições para permanecer com a 
família e/ou no seu domicílio. Nesse contexto, a institucionalização do idoso é polêmica e complexa, por 
envolver questões políticas, sociais, econômicas, psicoemocionais, de saúde, de cunho preconceituoso e 
moral. Atualmente prevê-se um considerável aumento na demanda por ILPIs, porém, a institucionalização 
dos idosos, pode levar a diminuição na autonomia, perda de identidade, bem como fragilização de vínculos 
com familiares e amigos (TOMASINI e ALVES, 2007). 

As instituições para idosos normalmente geram alguma polêmica, muitas pessoas pensam que asilo é 
sinônimo de depósito de velhos, ou a última casa a se morar antes de morrer onde se sofre com a falta de 
carinho e atenção. Mas, nem todas as casas correspondem a imagem de desleixo que se tem, existem 
instituições muito qualificadas no que se diz respeito a conforto, cuidados e afetividade. O asilo não 
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deveria ser configurado apenas como uma instituição que acolhe idosos rejeitados ou abandonados pelas 
famílias, mas que também dever ser lembrados, compreendido e respeitado como uma escolha dentro de 
um contexto de vida de cada indivíduo (ZIMERMAN, 2000; DAVIM et al., 2004) 

A permanência de idosos em asilos ou abrigos para o tratamento em longo prazo é imprevisível, podendo 
variar de meses a anos, ou até quando o idoso vir à óbito (THOMAS, 2000). 

Quando os familiares não têm mais condições de estar cuidando deste idoso a primeira alternativa tem 
sido a contratação de um cuidador, e por último, encaminha-lo para uma instituição, como asilos ou casas 
geriátricas (CONVERSO e LARTELLI, 2007). 

Nesse contexto, as Instituições de Longa Permanência para Idosos desempenham duas funções que são 
prioridades no atendimento às pessoas idosas. A primeira está relacionada ao cuidado ao idoso no que se 
refere ao atendimento às necessidades dos diferentes graus de dependência e de programas voltados à 
diminuição e prevenção de morbidades dos residentes. Já a segunda, relaciona-se ao aspecto dos vínculos 
e papéis sociais, seja no convívio no ambiente interno da instituição, seja com a comunidade (GAMBURGO 
e MONTEIRO, 2009). 

As instituições oferecem cuidados pessoais e uma série de atividades sociais e de lazer para que os 
indivíduos que não tem condições de viver dentro de seu próprio lar, sem perigo, tendo como objetivo 
restabelecer ou manter as condições de saúde e a capacidade funcional dos idosos (THOMAS, 2000). 

 

2.3. EQUILÍBRIO ESTÁTICO E DINÂMICO 

Para Kisner e Colby, (2004) o equilíbrio é habilidade de alinhar os segmentos do corpo contra a gravidade 
para manter ou mover o corpo (centro de massa) dentro da base de suporte disponível, sem cair, ou seja, 
habilidade de mover o corpo em equilíbrio, sob a ação da gravidade, mediante a interação dos sistemas 
sensorial e motor. 

Esse equilíbrio pode ser considerado de duas formas: a primeira, quando o indivíduo se encontra na 
postura ereta, denominado “equilíbrio estático”, ou seja, quando consegue manter seu centro de gravidade 
sobre a sua base de suporte; a outra, durante a marcha, denominada de “equilíbrio dinâmico”. Quando o 
corpo está em equilíbrio estável e é deslocado por uma força externa, pode reagir de três maneiras: 
retornar a sua posição original, ir para uma nova posição e mover-se para longe da posição original, 
denominados, respectivamente, de equilíbrio estável, neutro e instável (PAIXÃO JR.; HECKMAN, 2002; 
HAMILL; KNUTZEN, 1999; SANVITO, 2000). 

Segundo Cruz et al (2010), para o corpo manter o equilíbrio ele depende do sistema nervoso central e 
envolve tônus muscular efetivo, percepção visual e espacial, que se adapte rapidamente a flexibilidade 
articular, alterações e força muscular além do corpo depender dos sistemas perceptivos: o visual, o 
proprioceptivo e o vestibular. 

O controle do equilíbrio consiste na manutenção do centro de gravidade (CG) sobre a base de sustentação 
que proporcione maior estabilidade nos segmentos corporais, durante situações estáticas e dinâmicas. O 
corpo deve responder as variações do seu CG, quer de forma voluntária ou involuntária. A manutenção 
eficaz do equilíbrio envolve inúmeras estruturas no sistema nervoso central (SNC) e no sistema nervoso 
periférico (SNP). Este processo ocorre de forma eficaz pela ação dos mecanismos sensoriais que fornecem 
informações sobre a posição e a trajetória do corpo no espaço, tais como sistemas visual, vestibular e o 
somato-sensorial (FARIA et al, 2003; MACIEL e GUERRA, 2005). 

O equilíbrio, ou controle postural, pode ser definido também como o “processo pelo qual o Sistema 
Nervoso Central gera os padrões de atividade muscular necessários para regular a relação entre o centro 
de gravidade e a base de suporte” (PAIXÃO JR e HECKMAN, 2002, p. 950). 

De acordo com Canto et al, (2003), uma das alterações fisiológicas mais comprometidas no homem é a 
capacidade de manter-se em equilíbrio na posição ortostática. 

Overstall (2003) afirma que o equilíbrio é um processo complexo que depende da integração da visão, da 
sensação vestibular e periférica, dos comandos centrais e respostas neuromusculares e, particularmente, 
da força muscular e do tempo de reação. Para obter o equilíbrio adequado, o indivíduo procura manter o 
seu centro de massa corporal dentro dos seus limites de estabilidade, sendo determinada pela habilidade 
em controlar a postura sem alterar a base de suporte. 
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A postura é resultado da interação saudável do sistema cardiovascular, respiratório, musculoesquelético e 
neuromuscular. Podendo sofrer variações de acordo com o hábito de vidas, ingestão de remédios, estado 
psicológico do paciente (GUCCIONE, 2000). 

Considera-se equilíbrio postural a capacidade de controle da postura em relação às forças externas (força 
da gravidade) e internas (torques articulares). Este permite que o corpo permaneça em equilíbrio estático 
e dinâmico. A orientação postural está ligada ao alinhamento dos segmentos corporais em relação ao meio 
ambiente. O controle postural é feito pelo sistema visual, vestibular, somato-sensorial e o sistema motor 
(BARELA e FREITAS, 2000). 

Denomina-se equilíbrio estático o controle da oscilação postural na posição imóvel e a utilização de 
informações internas e externas associada a ativação muscular como reação as perturbações de 
estabilidade e equilíbrio dinâmico (CYARTO et al., 2008). É a capacidade de manter a posição do corpo 
sobre sua base de apoio, seja ela estacionaria ou móvel (ALEXANDER et al., 1992). 

Shupert e Horak (2002) exploraram as quatro funções mais importantes do sistema vestibular no controle 
postural, que ao interagir com outros sistemas sensoriais e motores afetam o alinhamento do corpo e a 
recuperação dos distúrbios posturais em uma situação de desequilíbrio. Cabe ressaltar que cada um dos 
sistemas sensoriais do nosso corpo fornece informações diferentes e igualmente importantes para o SNC, 
nenhum sistema sensorial isolado proporciona todas as informações necessárias para sentir o movimento 
do corpo. 

A primeira função do sistema vestibular consiste em dois tipos de sensores na percepção da posição e do 
movimento, os canais semicirculares, responsáveis por detectar movimentos rotacionais da cabeça em 
diferentes planos, sendo estes mais sensíveis a movimentos cefálicos mais rápidos e os órgãos otolíticos, 
responsáveis por detectar a aceleração linear da cabeça, assim como informações sobre a direção da 
gravidade através de movimentos lentos e suaves para o alinhamento, quando estes são lineares e não 
rotacionais.  

A segunda função do sistema vestibular proporciona a orientação vertical do corpo, através do 
alinhamento postural e da seleção de informações sensórias de todos os sistemas que influenciam no 
alinhamento do corpo. O SNC constrói um modelo, ou esquema corporal interno, da direção da gravidade 
com base nas informações vestibulares, visuais e proprioceptivas, as informações mais adequadas para 
aquela situação são utilizadas para o alinhamento do corpo de acordo com as circunstâncias deste mapa 
(GURFINKEL et al., 1988). 

 A terceira função está relacionada ao controle do centro de gravidade de massa corporal, a partir das 
respostas eferentes do sistema vestibular que contribuem no posicionamento estático do corpo e nos 
movimentos posturais dinâmicos, que ajudam a cumprir o objetivo postural de manter o equilíbrio ou 
controlar o centro de massa corporal dentro dos limites de estabilidade. 

 As vias de resposta motora partem dos núcleos vestibulares centrais e descem pela medula espinhal, onde 
terminam nos neurônios que ativam os músculos do pescoço, do tronco e dos membros. Entretanto, não se 
compreende muito bem a importância funcional do sistema vestibular descendente, no controle da 
orientação e do equilíbrio nos humanos. Ainda que evidências mostrem que os sinais vestibulares 
provavelmente cumprem uma variedade de funções, incluindo a ativação tônica dos músculos 
antigravitacionais, o desencadeamento de respostas posturais, a contribuição para a seleção de estratégias 
posturais adequadas de acordo com as condições ambientais e a coordenação dos movimentos da cabeça e 
do tronco. 

Em estudos realizados por Macpherson et al. (1989) e Barnstein  (1967) as informações proprioceptivas 
dos membros dominam as posturas estáticas, entretanto as reações posturais automáticas do sistema 
vestibular aumentam quando as informações proprioceptivas sobre a inclinação do corpo estão ausentes. 
Então, para uma recuperação eficiente do equilíbrio após um distúrbio na postura ortostática, exige uma 
interação estreita entre as informações vestibulares e somatossensitivas, sendo que nem sempre a mesma 
estratégia é exigida para a correção postural. 

Horak e Nashner (1986) identificaram duas estratégias para mover o centro de gravidade (CG) na 
tentativa do controle do corpo para o alinhamento corporal: estratégia do tornozelo, utilizada pela maioria 
das pessoas, consiste na inclinação irregular do corpo, como um pendulo invertido, exercendo força ao 
redor das articulações do tornozelo, sendo que o corpo prioriza as informações proprioceptivas para esta 
estratégia e a estratégia do quadril, que consiste em movimentos rápidos do corpo nas articulações do 
quadril, é tipicamente usada em superfícies estreitas de apoio (pranchas), superfícies flexíveis ou 
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inclinadas (almofadas, rampas), quando a postura imóvel é estreitada (ficar em pé em apenas uma perna) 
ou quando a posição do centro de massa deve ser corrigida rapidamente. 

A quarta função do sistema vestibular refere-se a estabilização da cabeça associado ao controle do centro 
de massa, ligado ao posicionamento da cabeça em relação a gravidade, que apresenta maior intimidade em 
situações que exigem da estratégia do quadril para o alinhamento corporal. Por outro lado, o sistema 
vestibular parece menos importante para o controle da posição do centro de massa, especialmente quando 
informações somatossensitivas mais adequadas estão disponíveis. 

 

2.4. A QUEDA NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

Define-se queda, como um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior a posição inicial 
com a incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstancias multifatoriais que 
comprometem a estabilidade (MENEZES e BACHION, 2008). 

Segundo Palpaléo Netto (2002), a frequência de quedas na pessoa idosa é muito mais alta do que se 
imagina uma vez que os idosos as aceitam como um acontecimento inevitável do envelhecer e 
normalmente não as relatam. 

As quedas não devem ser consideradas consequências inevitáveis do envelhecimento, mas, quando 
ocorrem, sinalizam o início de fragilidade ou anunciam uma doença aguda, além de causarem lesão, 
incapacidade e morte. Apesar de muitas vezes as quedas não provocarem dano físico grave, podem 
resultar em dano psicológico irreparável que contribui para o aumento da morbidade e da mortalidade 
(CARVALHO FILHO; PAPALEO NETTO, 2006). 

Borges et. al. (2007), também define queda, como ocorrência de um evento não intencional que leva uma 
pessoa, inadvertidamente, ao chão em um mesmo nível ou em outro inferior. É um evento frequente e 
temido pelos idosos, constituindo grave problema de saúde pública em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, cujo contingente de idosos cresce de forma exponencial. 

As quedas dos idosos tem se tornado um grande problema de saúde pública, por causa da grande 
porcentagem de quedas, que acarretam grandes lesões. As quedas em idosos aumentam a morbidade e 
mortalidade, os custos de cuidados de saúde, e ainda reduzem o nível funcional (COUTINHO, SILVA, 2002, 
PAPALÉO NETTO 2002). 

De acordo com uma pesquisa feita com 50 idosos no hospital de Ribeirão Preto, verificou-se que 54% das 
quedas apresentaram causa como ambiente inadequado, 14% por doenças neurológicas e 10% doenças 
cardiovasculares. A maioria das quedas foram relacionadas com problemas ambientais como: atrapalhar–
se com objetos no chão, piso escorregadio, queda da cama, subir em objetos para alcançar algo, problemas 
com degraus (FABRICIO; RODRIGUES; COSTA JUNIOR 2004). 

Como consequências dessas quedas as fraturas ocorreram em 53% do sexo masculino e 70% feminino. As 
localidades das fraturas mais frequentes foram a de fêmur, radio, clavícula. Após as quedas 42,8% dos 
óbitos ocorreram em menos de um mês, para diminuir a morbidade e mortalidade é imprescindível a 
prevenir as quedas (FABRICIO; RODRIGUES; COSTA JUNIOR 2004). 

O estudo de Gawryszewski (2010) foi baseado na análise de informações de dados obtidos no ano de 
2007. Durante este período constatou-se que ocorreram 4.169 mortes decorrentes do conjunto das causas 
externas entre idosos residentes no estado de São Paulo. As quedas ocuparam o primeiro lugar entre as 
causas de morte totalizando 1.328 casos. Nesse grupo o sexo masculino apresentou as maiores taxas de 
óbitos. Na faixa dos 80 anos as mulheres predominam na mortalidade decorrente de quedas. Os dados 
provenientes de emergências hospitalares abordam que de 593 idosos atendidos 60,7% foi decorrente de 
quedas, 39,6% sexo masculino e 60,4% o feminino. As fraturas foram as lesões responsáveis pela maior 
proporção de atendimentos, 25% do total (89 casos) com destaque para as fraturas de membros inferiores 
(42 casos) 12% do total e membros superiores (30 casos) 8,6% do total. 

O autor considerou que o trabalho é uma fonte importante de informação acerca das quedas entre idosos, 
especialmente quando vista em conjunto, abrindo um leque de implantação de ações preventivas 
(GAWRYSZEWSKI, 2010). 
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2.5. CAPACIDADE FUNCIONAL DO IDOSO 

Veras (2008) relata que, capacidade funcional é a capacidade de se manter as habilidades físicas e mentais 
necessárias para uma vida independente e autônoma. Do ponto de vista de saúde pública, este conceito é o 
mais adequado para se estruturar e viabilizar uma política de atenção à saúde do idoso. Sendo assim, 
todas as iniciativas de promoção de saúde, de assistência e de reabilitação em saúde devem ter como 
objetivo melhorar, manter ou recuperar a capacidade funcional do indivíduo pelo maior tempo possível, 
valorizar a autonomia e a independência física e mental, ultrapassando um simples diagnóstico e 
tratamento de doenças específicas. 

Atualmente a capacidade funcional é um grande paradigma na área da saúde, principalmente em relação 
ao idoso. O envelhecimento saudável tem sido uma resultante entre saúde física, saúde mental, 
independência na vida diária, integração social, suporte familiar, e independência econômica. O bem-estar 
na velhice ou saúde em um estado mais amplo seria o resultado do equilíbrio desses fatores, sem 
necessariamente significar ausência de problemas (RAMOS, 2003). 

O processo de envelhecimento isoladamente pode levar ao declínio da aptidão física e da capacidade 
funcional, agravando com o sedentarismo e inatividade. Em pesquisa realizada em seis instituições 
distribuídas pelo país, observou-se que uma boa aptidão física irá desencadear uma boa capacidade 
funcional, principalmente no que se refere à aptidão física, força, coordenação e agilidade/equilíbrio 
dinâmico (GONÇALVES et al 2010). 

Entre as alterações anátomo-fisiológicas características do processo de envelhecimento, são muito 
importantes do ponto de vista funcional as do sistema muscular. Uma das alterações mais evidentes é a 
perda da massa muscular ou sarcopenia. A perda de massa ocorre principalmente pela diminuição no peso 
muscular e também em sua área de secção transversal. Também se deve a perda de unidades motoras e ao 
fato de que nas placas motoras dos idosos as pregas são mais numerosas e as fendas sinápticas se tornam 
mais amplas, reduzindo a superfície de contato entre axônio e membrana plasmática. Consequentemente, 
o idoso terá menor qualidade em sua contração muscular, menos força, menos coordenação dos 
movimentos e, provavelmente, maior probabilidade de sofrer acidente (por exemplo, quedas) (LUSTRI e 
MORELLI, 2007). 

A perda da capacidade funcional leva a uma grande dificuldade ou até a não realização das Atividades de 
Vida Diária (AVDs) e as Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDs). As primeiras referem-se aos 
cuidados pessoais básicos, como vestir-se, banhar-se, locomover-se facilmente, utilizar o banheiro, comer 
e caminhar pequenas distâncias. As segundas referem-se a tarefas mais complexas do dia-a-dia, que 
consistem em certo grau de independência como fazer compras, cozinhar, limpar a casa, lavar roupa, 
utilizar meio de transporte e usar o telefone (HARTMANN, 2008).   

Tendo isso em vista, a perda da capacidade funcional representa um grande desafio para a família e para o 
idoso, devido a família ainda ser a fonte preferida de assistência e ajuda pela maioria dos idosos, e também 
por estar diretamente ligada com a qualidade de vida do idoso. Além disso, é considerada uma condição 
crítica, pois exige adaptações físicas, psíquicas e sociais (FREIRE; RESENDE; RABELO, 2012). 

A conservação da capacidade funcional pode ser obtida através de trabalhos, ou atividade em que o idoso 
se sinta satisfeito e ocupado. É importante que fatores de risco sejam expostos para esta população, como 
medidas preventivas, a fim de evitar uma possível incapacidade. Essas medidas preventivas podem 
transparecer através de programas e atividades sociais, cuja intenção, é a interação entre essa população, 
para afervorar não apenas uma vida social, mas também saudável com a execução de exercícios físicos, 
atividades recreativas e culturais (ROSA et al., 2003). 

Segundo, Pires 2007, a prática regular e sistemática de atividade física ao longo da vida não evita a perda 
funcional geral associada ao envelhecimento, mas atenua essa perda, possibilitando, assim, a realização de 
uma variedade de tarefas motoras, comumente não realizadas por idosos. Essa maior capacidade de 
trabalho no âmbito das tarefas motoras decorre do fato dos idosos fisicamente ativos ao longo da vida 
apresentarem, em geral, um nível de funcionamento orgânico comparável aos sedentários em torno dos 
30 anos de idade. Obviamente, esse fato amplia consideravelmente as possibilidades de engajamento em 
uma ampla gama de atividades recreativas, sociais e laborais, contribuindo efetivamente para uma melhor 
qualidade de vida do idoso e propiciando, acima de tudo, maior independência e autonomia motora 
(PIRES, 2007). 
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2.6. ESCALA DE BERG 

A utilização de instrumentos que avaliam o equilíbrio pode ajudar na prevenção da população com 
probabilidade de cair. Por exemplo, a Escala de equilíbrio de BERG usada para avaliar o desempenho 
funcional do equilíbrio em pessoas de qualquer idade. A escala avalia 14 itens comuns a vida diária. O 
máximo escore que pode ser alcançado é 56 e cada item possui (ou apontam) cinco alternativas que 
variam de 0 a 4. O teste é simples, de fácil aplicação e leva em torno de 20 minutos para ser realizado, é 
seguro para a avaliação de pacientes idosos (MIYAMOTTO et al. 2004). 

A Escala de Equilíbrio de BERG utilizada foi a versão brasileira n° 9, uma ferramenta de fácil e rápida 
aplicação que tem como objetivo avaliar o equilíbrio funcional, por meio de tarefas comuns do cotidiano 
que envolvem o equilíbrio estático e o dinâmico (MIYAMOTTO et al. 2004). 

Essa escala foi criada em 1992 por Katherine BERG e traduzida e adaptada para a língua portuguesa por 
Miyamoto na sua dissertação de mestrado, tem tido ampla utilização para avaliar o equilíbrio nos 
indivíduos da terceira idade acima de 60 anos por ser um instrumento de avaliação simples e seguro de 
ser aplicado (MIYAMOTTO et al. 2004). 

A escala é uma avaliação funcional do desempenho do equilíbrio, que avalia o controle postural, incluindo 
o estável e o antecipatório, requerer diferentes forças, equilíbrio dinâmico e flexibilidade (BERG et al. 
1992) 

A escala de BERG pode ser dividida em grupos com tarefas funcionais semelhantes: transferência 
(questões 1, 4 e 5), provas estacionárias (questões 2, 3, 6 e 7), alcance funcional (questão 8), componentes 
rotacionais (questões 9, 10, 11) e base de sustentação diminuída (questões 12, 13 e 14) (DIAS, et al. 2007). 

Na amplitude de 54 a 56, cada ponto a menos é associado a um aumento de 3 a 4% no risco de queda, de 
54 a 46 pontos, aumento de 6 a 8% e de 36 pontos para baixo, riscos de quase 100% de quedas frequentes 
(MENEGHETTI et al 2009). 

Para a execução do teste é necessário como materiais: duas cadeiras, uma com braços e outra sem braço, 
ambas de materiais semelhantes; uma banqueta; um cronometro e duas réguas. Sendo considerada a 
escala mais completa, pois avalia o equilíbrio nas situações cotidianas do idoso, sendo que pontuações 
entre 45 e 37, referem a risco de queda (MIYAMOTTO et al. 2004). 

 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo quantitativo descritivo, desenvolvido numa Instituição de Longa Permanência para 
idosos, localizada no município de Itajaí-SC. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em pesquisa da 
UNIVALI na cidade de Itajaí-SC. O número do CAAE registrado para iniciar a pesquisa foi: 
42990715.0.0000.0120, e o parecer do CEP 1.089.320. 

Esta instituição existe há 51 anos atende 55 idosos por meio de Vaga Social mediante convênio com o 
município de Itajaí. Pode ser considerada vaga social aquela ocupada por um idoso que se encontra em 
situação de vulnerabilidade social ou socioeconômica, abandono moral e/ou material, situação de risco 
e/ou situação de rua, e que se enquadra nos critérios de admissão da instituição. A solicitação da Vaga 
Social se dá por meio do serviço do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) que, 
após terem sido esgotadas todas as possibilidades, encaminham um relatório com a situação do idoso, 
solicitando a institucionalização. O pedido pode se dar por contato dos familiares, da comunidade, 
encaminhados pelo Ministério Público, ou através de denúncia para o Centro de Referência Especializado 
da Assistência Social. Assistente Social e a Psicóloga da instituição ao receberem o encaminhamento, 
realizam uma reunião para compreender o histórico do idoso e todo trabalho que já foi desenvolvido e 
acompanhado pela equipe do CREAS. 

Quando o relatório é encaminhado à instituição é realizado a visita domiciliar para verificação da situação 
do idoso e análise socioeconômica. Geralmente as visitas são realizadas pela Assistente Social em parceria 
com a Enfermeira ou Psicóloga, para melhor compreensão do quadro comportamental do idoso. Após o 
parecer favorável, são solicitados à família e/ou para o idoso uma série de documentos e exames 
pertinentes para a institucionalização.  

Na visita domiciliar a equipe consegue avaliar em qual quarto o idoso irá residir, conforme o seu perfil, 
avaliando também quem será seu companheiro de quarto. 
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A instituição também conta com 25 vagas particulares, para os idosos que chegam à instituição 
espontaneamente. Após ser institucionalizado o idoso é recepcionado pela Assistente Social da instituição 
que fará o contrato, relatório social e cadastros, além de realizar um levantamento da documentação do 
idoso e seus pertences. No ato da institucionalização é apresentado ao idoso os profissionais, idosos 
residentes e as dependências da instituição, e a rotina da casa, visitação, passeio com familiares.  

Quando o idoso for hospitalizado, a família será responsável por acompanhar o idoso, e a Assistente Social 
e a enfermeira realizarão visitas ao hospital para acompanhamento do estado do idoso e averiguar se a 
família está acompanhando o idoso. 

A instituição conta com uma equipe multiprofissional composta por: 1 Coordenadora, 1 Médico, 2 
Assistentes Sociais, 1 Psicóloga, 2 Enfermeiras, 2 Fisioterapeutas, 1 Nutricionista, 7 Cozinheiras e 
auxiliares, 17 Técnicos de enfermagem, 1 Estoquista, 1 Auxiliar de escritório, 1 Auxiliar Administrativo, 1 
Encarregado de manutenção, 1 Horticultor, 4 Porteiros, 1 Motorista e 13 Serventes. 

A população do estudo foi composta por todos os idosos residentes da instituição, de gênero feminino e 
masculino, com idade igual ou superior a 60 anos, que conta atualmente com 62 idosos 
institucionalizados. Fizeram parte do critério de inclusão desta pesquisa, idosos que residiam na 
instituição e que possuíam idade igual ou superior a 60 anos. Após o aceite o idoso assinou o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) e aqueles que não sabiam escrever a responsável pela 
instituição se responsabilizou em assinar o termo.  

 Foram excluídos da pesquisa aqueles idosos que não aceitaram participar do estudo, os que não 
assinaram o termo, idosos que não eram capazes de deambular, amputados, idosos com demência em 
estado grave que impedia a execução das atividades propostas pelo instrumento, os que, no momento da 
pesquisa, estavam na enfermaria, sendo estes, incapazes de realizar o teste, idosos com comprometimento 
mental/cognitivo, acamados e cadeirantes. Porém, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão da 
pesquisa, foram selecionados 22 idosos, sendo 15 do gênero feminino e 7 do gênero masculino.  

Para realizar a pesquisa foi necessária uma breve análise da condição física do idoso, ficha de identificação 
(Apêndice A) observando se o idoso era capaz de realizar o teste, sendo considerado o sexo, idade, tempo 
de institucionalização, se sofreu quedas nos últimos meses, quantidade de quedas e as consequências 
dessas quedas. Esses dados foram coletados também no prontuário do idoso da instituição, com o aval da 
responsável. 

Como instrumento de pesquisa foi utilizada a Escala de Equilíbrio de BERG (Anexo1), adaptada para 
aplicação no Brasil por Miyamoto et al. (2004), foi criada para ser uma escala de fácil aplicação, simples, 
segura, com o objetivo de avaliar o equilíbrio. BERG e seus colaboradores ao criá-la pretendiam que esta 
fosse utilizada como medida do estado de equilíbrio do paciente, bem como permitir avaliar a sua 
evolução e resposta ao tratamento. Nesta escala foi solicitado que os idosos completassem as 14 tarefas, 
pontuando, cada uma delas, numa escala de 0 a 4 pontos, em que 0 significa incapacidade de realizar a 
tarefa pretendida e o 4 refere a execução dos movimentos solicitados, de forma independente, 
permanecendo numa determinada posição durante todo ou quase todo o tempo previsto para aquela 
tarefa.  As pontuações variam de 0 a 56, quanto maior a pontuação melhor o equilíbrio (REBELATTO, 
MORELLI, 2007). 

De acordo com Pimentel e Scheicher (2009), os escores de 55 a 54 estão associados de 3 a 4% de risco de 
idosos sofrerem quedas; dentre as pontuações de 54 e 46 estão associados de 6 a 8% de chances, e abaixo 
de 36 pontos o risco de quedas é quase 100%. (NEWSTEAD AH; et al 2005 apud PIMENTEL; SCHEICHER, 
2009, p.7) 

 Os idosos foram orientados durante a realização do teste, a começar pela leitura do procedimento 
enquanto o outro examinador demonstrava as atividades, como: 1. Sentado para em pé; 2. Em pé sem 
apoio; 3. Sentado sem apoio; 4. Em pé para sentado; 5. Transferências; 6. Em pé com os olhos fechados; 7. 
Em pé com os pés juntos; 8. Reclinar à frente com os braços estendidos; 9. Apanhar objeto do chão; 10. 
Virando-se para olhar para trás; 11. Girando 360 graus; 12. Colocar os pés alternadamente sobre um 
banco; 13. Em pé com um pé em frente ao outro, e 14. Em pé apoiado em um dos pés. Em seguida era 
questionado ao idoso se havia compreendido como deveria ser realizado o item, posteriormente os 
examinadores e a fisioterapeuta que prestava apoio, incentivavam verbalmente e amparavam o idoso de 
forma que este se sentisse seguro para a realização da atividade. 
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3.1. ASPECTOS ÉTICOS 

É dever do profissional da a rea da sau de na pesquisa com seres humanos, proteger a vida, a sau de, a 
intimidade e a dignidade do ser humano. A investigaça o na a rea da sau de so  se justifica se existem 
possibilidades razoa veis de que a populaça o, sobre a qual a investigaça o se realiza, podera  beneficiar-se de 
seus resultados. 

Neste sentido, foram seguidas as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 
humanos, contidas na resoluça o Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Sau de do 
Ministe rio da Sau de que dispo em sobre Diretrizes e Normas Regulamentares na Pesquisa com Seres 
Humanos.  

 

3.2. PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DOS DADOS 

Para a análise de dados foi utilizada uma análise descritiva dos escores obtidos, média e porcentagem. A 
discussão foi realizada à luz da literatura sobre o assunto. 

 

3.3. RISCOS 

Os riscos apresentados por essa pesquisa envolviam quedas e possí veis alteraço es de freque ncia cardí aca e 
pressa o arterial, contudo, os pesquisadores trabalhavam amparando e garantindo segurança, com o auxí lio 
da equipe de enfermagem e das fisioterapeutas, durante toda a pesquisa realizada com os idosos. 
Preparando a sala de fisioterapia da instituiça o para a aplicaça o do teste e incentivando e amparando o 
idoso durante a realizaça o das tarefas. 

 

3.4. DEVOLUTIVA 

Para devoluça o dos resultados obtidos na pesquisa, a partir de cada avaliaça o realizada, foi prestado 
esclarecimentos aos profissionais que se encontram na instituiça o. Tambe m sera  convidado o(a) 
responsa vel pela instituiça o a assistir a  apresentaça o dos resultados obtidos a fim de conhecer as 
dificuldades encontradas com a pesquisa, durante a Semana de Iniciaça o Cientí fica do Curso de 
Fisioterapia, e tambe m sera  entregue a instituiça o uma co pia do artigo cientí fico oriundo deste estudo a 
instituiça o para ana lise e reflexo es e possí veis mudanças na pratica profissional. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

Durante o período estudado, foi aplicada a escala de equilíbrio de Berg que avaliou quantitativamente as 
mudanças de posições, respostas a perturbações usadas durante as atividades cotidianas com os idosos da 
instituição. 

Dos 22 idosos selecionados, houve uma maior predominância do gênero feminino sendo 15 participantes 
com média de idade de 80,20 anos, 7 idosos do gênero masculino contabilizando uma média de idade de 
68,14 anos totalizando uma média geral de idade dos idosos participantes de 76,46 anos. 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO REFERENTE AO GÊNERO, FAIXA ETÁRIA, TEMPO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 
E QUEDAS. 

Em relação ao tempo de institucionalização dos idosos, podemos dizer que estatisticamente, não existe 
diferença significativa, uma vez que as mulheres estão em maior número na pesquisa. Se separarmos a 
quantidade de idosos conforme os anos de institucionalização, encontramos uma maior predominância de 
ambos os gêneros, entre 1 e 5 anos, sendo que as mulheres apresentaram uma média de 4 anos e 2 meses 
na instituição e os homens uma média de 4 anos e 9 meses. Em relação às quedas registradas pela 
instituição, apenas 36,36% dos idosos sofreram quedas nos últimos meses. Entre o gênero masculino, 
28,57% dos idosos sofreram quedas, sendo que o idoso M1 sofreu três quedas e o idoso M2 sofreu apenas 
uma e como consequência teve fratura no pé esquerdo, entre o gênero feminino, 40% das idosas  sofreram 
alguma queda, sendo elas caracterizadas como F2, F3, F5, F7, F8 e F11. Esses dados podem ser observados 
na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Caracterização dos idosos referente ao gênero, faixa etária, tempo de 
institucionalização e quedas. 

Gênero 
Faixa 
etária 

Tempo de 
institucionalização em anos 

Quedas Quantidade 

F1 83 1,8 Não 0 
F2 94 5,3 Sim 1 
F3 85 1,3 Sim 1 
F4 72 1,9 Não 0 
F5 92 8,3 Sim 1 
F6 91 1,3 Não 0 
F7 92 3 Sim 1 
F8 71 1,10 Sim 1 
F9 98 19,10 Não 0 

F10 75 1,9 Não 0 
F11 79 1,1 Sim 1 
F12 69 0,10 Não 0 
F13 66 5,8 Não 0 
F14 75 7,8 Não 0 
F15 62 2,2 Não 0 
M1 86 11,7 Sim 3 
M2 61 1,2 Sim 1 
M3 60 1 Não 0 
M4 69 13,7 Não 0 
M5 73 3,1 Não 0 
M6 66 1,1 Não 0 
M7 62 1,9 Não 0 

Fonte: dos pesquisadores. 

 

Alves et al (2013) analisaram em seu estudo, que a tendência de institucionalização entre homens e 
mulheres se acentua com o envelhecimento, pois, geralmente os homens morrem mais cedo do que as 
mulheres.  

Muitos, aliás, morrem quando ainda são jovens devido à maior exposição a riscos. Esse fato complementa 
a ideia da maior probabilidade de as mulheres ficarem viúvas e em situação econômica desvantajosa, 
levando-as mais frequentemente à institucionalização. 

Na pesquisa realizada por Gonçalves et al (2016) foram abordados os diferentes motivos dos idosos 
procurarem uma instituição de longa permanência mais cedo, do lado dos homens, a necessidade da 
institucionalização surge predominantemente quando se esgotam as possibilidades de residência extra 
instituição, situação não notada tanto nas mulheres, as quais demonstraram, durante as entrevistas, maior 
preocupação com os cuidados futuros, pela predisposição à viuvez e/ou não casamento ou por estarem 
solteiras, divergindo dos homens, que têm mais facilidade para casamento e recasamento. 

Foi possível observar na pesquisa, que a grande maioria estava na instituição por vontade própria, quando 
questionados sobre como se sentiam na instituição, relataram que se sentiam à vontade e possuem um 
bom relacionamento com outros idosos e a equipe de funcionários, como se a instituição fosse seu 
segundo lar.  
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Quando perguntados o porquê estavam na instituição, alguns responderam que devido à agitação da vida 
dos filhos se sentiam incomodados em atrapalhar a rotina dos mesmos, bem como se sentiam muito 
solitários em suas residências, assim como a necessidade que sentiam de cuidados com sua saúde. Em 
contrapartida, havia aqueles que estavam institucionalizados devido ao fato de já não haver familiares 
vivos, ou por não conseguirem localizar e manter contato com familiares foram obrigados pela falta de 
opção. 

Segundo pesquisa realizada por Gonçalves et al (2016) culturalmente, as mulheres estão mais envolvidas 
com o cuidado, são as que mais frequentam Unidades de Saúde da Família e também as que menos 
constituem uma segunda família após o divórcio/separação ou viuvez, justificando os dados encontrados 
em nossa pesquisa, em relação ao maior número de mulheres na instituição e por essas mulheres terem 
uma idade mais avançada. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DOS IDOSOS REFERENTE AO GÊNERO, RESULTADO DO BERG E SUAS 
TAREFAS. 

Foi possível observar durante a pesquisa que os idosos M7 e F5 faziam uso de órtese (auxiliar) para 
realização das atividades de vida diária, pois se sentem mais seguros, porem durante a realização do 
BERG, não utilizaram o auxiliar, apresentando dificuldades em realizar algumas tarefas.  

Abaixo podemos observar na Tabela 2 os resultados da pontuação mínima, máxima e a média em relação 
ao gênero. 

 

Tabela 2. Resultados da pontuação de BERG em relação ao gênero 

Participantes 
Pontuação 

mínima 
Pontuação 

Máxima 
Média 

Pontuação 
Mulheres 29 55 43,66 
Homens 15 55 42,14 

Fonte: dos pesquisadores 

 

Outros estudos que buscam avaliar o equilíbrio em idosos demonstram que as escalas mais confiáveis para 
avaliação deste quesito são as escalas de BERG, 1992 (MIYAMOTO, et al., 2004) e a Escala de Equilíbrio e 
Mobilidade de Tinetti, 1986 (FREITAS et al., 2002). 

Santos Lopes et al. (2010) em seus estudos notaram que tanto a Escala de BERG quanto a Escala de 
Equilíbrio e Mobilidade de Tinetti podem ser utilizadas para avaliação do equilíbrio, e que em ambas 
quanto menor a pontuação maior será o déficit de equilíbrio. 

Em estudo realizado por Mezari et al. (2013), foi observado que a força muscular de membros inferiores e 
o medo de cair mostraram-se importantes indicadores de risco de quedas, juntamente com a escala de 
Berg, demonstrando que quanto menor a pontuação na escala, maior é o risco de quedas. 

Durante a avaliação do equilíbrio dos idosos através da escala de equilíbrio de BERG, de forma geral, foi 
encontrada uma nota média de 43,18 pontos, em relação ao resultado dos homens na pesquisa a nota 
média foi de 42,14, com a menor nota de 15 pontos do idoso M7 que faz uso de órtese (andador) e a maior 
de 55 pontos alcançada pelo idoso M4. Entre as mulheres a nota média encontrada foi de 43,66, sendo a 
menor nota de 29 pontos, alcançada por duas idosas sendo elas F5 e F7, sendo que a idosa F5 faz uso de 
órtese (andador) e a maior nota de 55 pontos alcançada pela idosa F13. Estes dados podem ser 
observados detalhadamente na Tabela 3.  
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Tabela 3.  Avaliação do Gênero, idade, tarefas e o escore total do BERG. 

Gênero Idade Transferência 
Provas 

estacionárias 
Alcance 

funcional 
Componente 

rotacional 
Base de 

sustentação 
BERG 
total 

F1 83 12 16 3 12 12 55 

F2 94 8 16 0 5 2 31 

F3 85 10 15 3 10 4 43 

F4 72 7 12 3 10 3 35 

F5 92 10 11 0 7 1 29 

F6 91 11 16 3 12 10 52 

F7 92 9 12 0 10 1 29 

F8 71 10 15 2 12 4 43 

F9 98 10 16 1 8 3 38 

F10 75 12 16 3 12 9 52 

F11 79 10 16 3 10 5 44 

F12 69 12 16 4 12 8 52 

F13 66 12 16 4 12 11 55 

F14 75 11 15 3 12 7 48 

F15 62 10 12 4 12 11 49 

M1 86 9 15 0 12 7 43 

M2 61 12 16 3 12 8 51 

M3 60 12 16 4 12 10 54 

M4 69 12 16 4 12 11 55 

M5 73 9 15 3 7 4 38 

M6 66 10 15 1 7 6 39 

M7 62 0 13 0 1 1 15 

Fonte: dos pesquisadores 

 

Segundo Meneghetti et al, (2009), 56 é a pontuação máxima sem risco de quedas, já a pontuação entre 54 a 
46, está associado a um aumento de 6 a 8% no risco de queda, e o escores iguais ou menores que 36, os 
riscos de quedas estão associados a quase 100% chances.  As pontuações das 14 tarefas são somadas em 
uma pontuação total, que varia de 0 a 56 pontos, sendo a maior pontuação relacionada a um melhor 
desempenho. As tarefas são representativas das atividades cotidianas, como sentar, levantar, inclinar-se 
para frente, virar-se, entre outras.  

Com relação à faixa de idade é possível observar a média de pontuação e o risco de queda, sendo que para 
o gênero feminino na faixa dos 60 a 69 anos a média de pontuação fica em 52 pontos, apresentando um 
risco de 6% de sofrerem alguma queda, entre 70 e 79 anos a média foi de 44,4 pontos, apresentando um 
risco de queda, entre 80 e 89 anos a média foi de 49 pontos, representando um risco de queda de 8% e 
entre a faixa etária de 90 a 99 anos foi possível observar a pontuação de 35 pontos, relacionado a um risco 
de 100% de chances de quedas. Sendo assim, para o gênero feminino, 4 idosas representando 26,66% da 
amostra, apresentam 100% de risco de chances de quedas, dentre essas 4 idosas, 3 já sofreram alguma 
queda, mediante esses dados o risco de novas quedas torna-se eminente. Levando em consideração a 
gravidade de uma queda para os idosos e sua capacidade de recuperação ser diminuída, pois é sabido que 
quanto maior a idade menor são as possibilidades de tratamentos, prolongando o tempo de recuperação e 
possíveis complicações, o que nos leva a crer a necessidade imediata uma ação preventiva.  

Em relação ao gênero masculino, podemos observar em todas as classificações de faixas de idade, a 
presença de risco de queda, com uma menor pontuação média entre as idades de 70 e 79 anos, sendo 
associado a um risco de quase 100% de quedas. 

Considerando que dessas 6 idosas que já apresentaram alguma queda, 3 delas tem 100% da recidiva e as 
outras 3 idosas apresentam risco de queda, tornando ainda mais importante a prevenção. 

Ainda em relação as menores pontuações alcançadas por gênero na escala de equilíbrio de Berg, os 
homens obtiveram 38 pontos nas idades de 70 a 79 anos entre e as mulheres obtiveram a pontuação 35 
nas idades de 90 a 99 anos, apesar do número reduzido do gênero masculino, percebeu-se que quanto 
maior a idade cronológica do idoso, maior é a tendência ao desequilíbrio.  
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Tabela 4.  Avaliação do Gênero, Idade, escore total do BERG, Risco de quedas e Quedas ocorridas. 

Gênero Idade BERG total Risco de quedas Quedas Ocorridas 
F1 83 55 3% Não 
F2 94 31 100% Sim 
F3 85 43 Risco de queda Sim 
F4 72 35 100% Não 
F5 92 29 100% Sim 
F6 91 52 6% Não 
F7 92 29 100% Sim 
F8 71 43 Risco de queda Sim 
F9 98 38 Risco de queda Não 

F10 75 52 6% Não 
F11 79 44 Risco de queda Sim 
F12 69 52 6% Não 
F13 66 55 3% Não 
F14 75 48 8% Não 
F15 62 49 8% Não 
M1 86 43 Risco de queda Sim 
M2 61 51 6% Sim 
M3 60 54 6% Não 
M4 69 55 3% Não 
M5 73 38 Risco de queda Não 
M6 66 39 Risco de queda Não 
M7 62 15 100% Não 

Fonte: dos pesquisadores 

 

Segundo Ruwer, Rossi e Simon (2005), com o passar dos anos, o organismo humano passa por um 
processo natural de envelhecimento, gerando modificações funcionais e estruturais no organismo, 
diminuindo a vitalidade e favorecendo o aparecimento de doenças, sendo mais prevalentes as alterações 
sensoriais, as doenças ósseas, cardiovasculares e o diabetes. O envelhecimento compromete a habilidade 
do sistema nervoso central em realizar o processamento dos sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos 
responsáveis pela manutenção do equilíbrio corporal, bem como diminui a capacidade de modificações 
dos reflexos adaptativos. Esses processos degenerativos são responsáveis pela ocorrência de vertigem 
e/ou tontura e de desequilíbrio na população geriátrica. Em 80% dos casos, a instabilidade postural não 
pode ser atribuída a uma causa específica, mas a um comprometimento dos sistemas visual, vestibular e 
sensorial, de forma a interferir no organismo como um todo. 

Além de monitorar a capacidade funcional referente ao equilíbrio do idoso, o teste é utilizado para avaliar 
o curso da doença e a resposta ao tratamento, para predizer o risco de quedas e a expectativa de vida ou 
probabilidade de morte (BERG et al, 1992; MIYAMOTO et al, 2004). 

Com o avançar da idade ocorrem alterações em vários sistemas e funções corporais que podem se associar 
a patologias comuns em idosos e aumentar os fatores de risco para o comprometimento do equilíbrio, e 
consequente aumento da ocorrência de quedas. 

As alterações do equilíbrio induzidas pela idade é um dos fenômenos estudados pela fisioterapia aplicada 
à geriatria. No Brasil é comum encontrar vários estudos publicados utilizando o termo equilíbrio como 
sinônimo de balance. Em uma tradução legítima do termo balance do idioma inglês para o português 
significa equilíbrio, mas Perracini e Fló (2013) descrevem que: 

“O balance é uma habilidade cognitivo-motora complexa, resultante da 
integração de múltiplos processos sensório-percepto-motores, que tem 
como objetivo estabilizar o centro de massa (CM) durante os 
movimentos voluntários, intencionais e em situações de perturbações 
externas”. (PERRACINI e FLÓ, 2013, p.333).  

Portanto, reforçamos que o balance depende das características do idoso, da tarefa a ser executada e do 
contexto ambiental presente no momento, podendo ser descrito como forma de reações para manter o 
equilíbrio em situações de distúrbios posturais, assim como sua presença nas fases da marcha é evidente, 
principalmente quando o corpo se encontra em apoio uni podal na fase de oscilação da marcha. 
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O distúrbio do balance é comum em indivíduos idosos e surge da interação de vários fatores. Inclui 
componentes biomecânicos, motores, psicocognitivos e somatossensoriais. Quando ocorrem alterações 
em um ou mais destes componentes, o idoso fica propenso a sofrer episódios de quedas, lesões e até 
desenvolver algum tipo de incapacidade. Diferentemente do equilíbrio corporal, o balance representa uma 
função que envolve diversos sistemas do corpo e não apenas o sistema neuromuscular e sensorial. 

O idoso portador de distúrbio do balance o descreve como sensação de instabilidade, medo de cair, falta de 
segurança ou firmeza ao andar. Essas alterações levam ao isolamento social, ansiedade, depressão e medo 
de realizar as atividades da vida diária. 

Perranci e Fló (2014) destacam que há uma forte relação entre o comprometimento do balance em idosos 
com chances maiores de experimentar episódios de quedas recorrentes. Em geral esses idosos 
apresentam múltiplas limitações que podem ser decorrentes de disfunções multissensoriais, 
musculoesqueléticas e cognitivas.  

Os itens da escala de equilíbrio de Berg, são tarefas realizadas diversas vezes no cotidiano das pessoas, 
movimentos que colocam o corpo em situações de constante desequilíbrio, despertando a função do 
sistema vestibular que tem extrema importância no auxílio do controle postural. Sendo considerado então 
um sistema sensorial e motor, proporciona ao sistema nervoso central (SNC) informações sensoriais 
combinadas com outros dados fornecidos por outros sistemas. O SNC usa todos esses dados sensoriais 
para criar uma imagem ou modelo da posição e dos movimentos do corpo assim como do ambiente que o 
cerca. Em sua contribuição para o controle motor, o SNC utiliza as vias motoras descendentes que recebem 
essas informações, controlando as posições estáticas da cabeça e do corpo coordenando os movimentos 
posturais. (SHUPERT e HORAK, 2002) 

Segundo Ribeiro et al., (2009) e Martin et al. (2012), no processo de envelhecimento ocorrem alterações 
progressivas ocasionando a diminuição da massa corporal magra e do líquido corpóreo, aumentando a 
quantidade de tecido gorduroso, há ainda o declínio do tamanho e peso de vários órgãos como rins, fígado 
e pulmões e, principalmente, a perda de massa muscular esqueléticos. Com essas alterações, há um 
decréscimo da força muscular, aumentando as deficiências e limitações funcionais em idosos. Pessoas que 
têm redução de massa muscular e também de força terão dificuldade na execução de atividades da vida 
diária (AVDs). 

Ainda citando as alterações que o avanço da idade acarreta no ser humano, Rocha et al (2006) relataram 
que há uma degeneração dos receptores proprioceptivos, principalmente nas informações proprioceptivas 
inconscientes dos movimentos articulares, as quais influenciam a capacidade de controle da precisão, da 
agilidade e do automatismo dos movimentos corporais, que geram alterações no equilíbrio. 

 De acordo com os resultados alcançados durante a pesquisa, nota-se uma maior dificuldade dos idosos, 
nas questões de Base de Sustentação Diminuída (itens 12, 13 e 14), e na questão de Alcance Funcional 
(item 8), com ênfase no item de número 14 (Permanecer em pé apoiado em uma perna) que envolve o 
equilíbrio estático. 

A média geral da pontuação dos idosos nessas atividades de Base de Sustentação Diminuída foi de 6,27 
(52,25%), das quais as mulheres apresentaram uma nota média de 6,06 (50,50%) e os homens 
demonstram nota média de 6,71 (55,91%), sendo que 6,66% das mulheres atingiram a pontuação de 12 
nessas três questões e 0% dos homens alcançaram essa pontuação máxima. Em relação ao item 14, a 
média geral das mulheres foi maior que à dos homens.  

Com relação a tarefa de Alcance Funcional, a média geral dos idosos nesse item foi de 2, 31 pontos 
(54,75%), entre as mulheres essa média foi de 2,4 pontos (60%) e entre os homens a pontuação média foi 
de 2,14 (53,50%). Dentre as mulheres apenas 20% atingiram a pontuação máxima e entre os homens 
28,57% obtiveram os 4 pontos da tarefa. Estes dados podem ser observados na Tabela 5. 
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Tabela 5 Descrição das tarefas e pontuações de BERG 

Fonte: dos pesquisadores 

 

As tarefas que envolvem base de sustentação diminuída são os itens 12 que refere colocar os pés 
alternadamente sobre o degrau, item 13, permanecer com um pé em frente ao outro e 14, permanecer em 
pé apoiado em uma perna. E o item 8, alcance funcional, está associado a mobilidade e flexibilidade do 
tronco durante a inclinação para frente, com o membro superior estendido e que pode ser considerado 
como um preditor de quedas. 

Com medo de cair, os idosos tiveram dificuldades nos itens, 8, 12, 13 e 14, tornando difícil a execução 
dessas tarefas, fazendo com que a pontuação  fosse zerada, de acordo com os critérios colocados pela 
escala.  

Levando em consideração que os dois grupos de tarefas geram um deslocamento do centro de massa e 
alteração do centro gravitacional, em diferentes direções gerando uma instabilidade no alinhamento 
postural, o que obriga o idoso a se reorganizar abruptamente, sendo que muitas vezes essa reorganização 
não acontece de forma eficaz, pois com o envelhecimento, alguns dos sistemas que envolvem o equilíbrio 
podem estar comprometidos.  

Para realizarem tais tarefas, os idosos precisam realizar contrações eficientes de vários grupos musculares 
como: quadríceps, iliopsoas, gastrocnêmios, estabilizadores do quadril, tornozelo, tronco e cabeça, 
gerando oscilações no sentido látero-lateral, a fim de realinhar o corpo diante dos distúrbios posturais que 
ocorrem, uma vez que essas contrações não são capazes de reestabelecer o alinhamento postural, o idoso 
pode vir a cair. 

 Durante a realização das tarefas de base de sustentação diminuída, os idosos estiveram em apoio 
unipodal nos itens 12 e 14, onde foi possível observar que para se manterem equilibrados, movimentavam 
o seu centro de massa sobre a perna apoiada, no item 13, o idoso teve que se colocar de maneira que sua 
base de apoio estivesse mais estreita,  o que requer uma ação voluntária para tentar reestabelecer o seu 
equilíbrio, no qual os idosos utilizaram a estratégia do quadril para o realinhamento postural, durante a 
realização desses três itens.  

Em seu estudo Maia et al. (2011) relataram que cerca de 30% dos indivíduos maiores de 65 anos de idade 
sofrem quedas ao menos uma vez por ano, das quais a metade de forma recorrente. Pessoas de todas as 
idades apresentam risco de cair, porém, para os idosos, elas possuem um significado de alta relevância, 
pois podem levá-los à morte. 

De acordo com Resende et al (2008) os principais fatores de risco para quedas na população de sua 
pesquisa estão relacionados à limitação funcional, aumento da idade, fraqueza muscular, uso de 
medicamentos psicotrópicos, risco ambiental, ao sexo feminino e o déficit visual. As mulheres idosas 
apresentam maior propensão a quedas devido a menor massa magra e força muscular, maior 
predisposição a doenças crônico-degenerativas e exposição a atividades domésticas. Sendo possível 
associar esses dados ao nosso estudo, tendo em vista que 40% das mulheres já sofreram alguma queda na 
instituição e 53,33% das idosas apresentam alto risco de queda. 

Para Tinetti e Kumar (2010) a fraqueza de músculos e articulações como fator de risco para quedas 
recorrentes para indivíduos maiores de setenta anos e relacionam a diminuição da força de membros 
inferiores causada pelo envelhecimento com a diminuição da mobilidade funcional e o aumento da 
propensão a quedas em indivíduos idosos. 

Sabe-se que aproximadamente 18% das pessoas com mais de 65 anos de idade são dependentes em uma 
ou mais AVDs, além de apresentarem alterações musculares e de equilíbrio (LUSTOSA et al.,2010). 

Tarefas funcionais Pontuação máxima Escore médio % obtida 
Transferências 12 9,90 82,50 
Alcance Funcional 4 2,31 54,75 
Componentes Rotacionais 12 9,95 82,91 
Base de Sustentação 12 6,27 52,25 
Provas Estacionárias 16 14,81 92,56 
BERG Total 56 43,18 77,10 
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O envelhecimento é um processo inexorável aos seres vivos, conduzindo à perda progressiva das aptidões 
funcionais do organismo, aumentando o risco do sedentarismo que deixa o idoso com déficit de equilíbrio, 
levando-o ao risco de quedas (DA COSTA et al., 2016). 

O risco de cair não dependerá somente dos resultados dos instrumentos que avaliam o equilíbrio, sendo 
que o risco de cair envolve também o ambiente em que o indivíduo vive e as influencias dos fatores 
intrínsecos e extrínsecos, pois o idoso pode ter uma pontuação inferior, mas viver em um ambiente 
adaptado para suas necessidades minimizando o risco de quedas. Assim como um idoso pode alcançar a 
pontuação máxima, porém viver em um ambiente não adaptado tendo maior risco de não sofrer queda 
(GAI et al, 2010). 

 A prática de atividade física combate o sedentarismo, contribui para a manutenção da aptidão física do 
idoso, sendo assim, é uma alternativa para melhorar a sua qualidade de vida, reduzindo a perda de massa 
muscular, melhorando a mobilidade funcional, equilíbrio, agilidade de deambulação e coordenação (DIAS 
et al., 2007). 

Cabe ressaltar que o estudo realizado com a escala de equilíbrio de BERG, não é a única forma de avaliar o 
risco de queda de idosos, o mesmo serve como base para nortear outras pesquisas referentes ao controle 
de equilíbrio em relação ao processo de envelhecimento, sugere-se outros estudos que contemplem os 
múltiplos sistemas que são influenciados pelo processo de envelhecimento, avaliando as funcionalidades 
de forma específica. 

 

5. CONCLUSÃO 

A partir deste estudo é possível concluir que os idosos residentes da instituição, possuem uma idade 
média de 76,40 anos, com uma maior prevalência do gênero feminino, sendo que não houve diferença 
estatisticamente sobre o tempo de institucionalização dos idosos referente ao gênero. Podemos ainda 
ressaltar que a média de idade das mulheres é mais alta em relação à dos homens, relacionando ao fato de 
as mulheres terem uma maior preocupação com sua saúde, buscando muito mais a prevenção e cuidados 
do que os homens.  A instituição possui uma ampla área de lazer que possibilita aos idosos a realização de 
várias atividades, envolvendo tanto a parte física quanto social. 

Conforme análise dos resultados obtidos da avaliação do equilíbrio estático e dinâmico dos idosos através 
da escala de equilíbrio de BERG, observou-se que todos os idosos participantes da pesquisa apresentam 
algum risco de queda, sendo que, 33,33% destes idosos então em um grupo de risco de 100% de chances 
de queda, com maior quantidade de mulheres neste grupo.  

Em nossa pesquisa os itens 8, 12, 13 e 14 foram considerados de maior complexidade entre os idosos, por 
envolverem grandes alterações no centro de massa corporal e por necessitarem do bom funcionamento 
dos sistemas músculo-esquelético, vestibular, visual, somatossensitivo e do sistema nervoso central para o 
controle do equilíbrio.  

Quanto aos fatores que influenciaram os participantes a terem uma menor pontuação no resultado, a 
utilização de órteses (auxiliar de marcha), próteses (quadril e joelho), alterações posturais exacerbadas, 
patologias reumáticas e a insegurança estão diretamente relacionados com uma menor pontuação, assim 
como a participação desses indivíduos nas atividades propostas pela instituição, principalmente nas 
questões de base de sustentação diminuída e alcance funcional, havendo uma menor porcentagem 
atingida pelos participantes, com ênfase no item de número 14 (permanecer em pé apoiado em uma 
perna). 

De acordo com o registro de quedas dos idosos na instituição, somente 8 apresentaram esse relato de 
quedas e suas consequências, com maior predominância entre o gênero feminino, sendo que 50% dessas 
idosas tem risco de 100% de sofrem uma nova queda. Acreditamos que uma medida preventiva deve ser 
providenciada imediatamente para estes idosos, afim de minimizar os riscos e prevenir possíveis 
complicações. 

Ainda sobre a avaliação do equilíbrio estático e dinâmico dos idosos, a maior pontuação foi de 55 pontos 
atingida pela idosa F1 que tem 83 anos e a menor pontuação foi de 15 pontos atingida pelo idoso M7 de 62 
anos, associando somente entre o gênero feminino a maior idade com menor pontuação na escala de 
equilíbrio de BERG e em nenhum dos gêneros foi possível relacionar o tempo de institucionalização com 
quantidade de risco de queda. 
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Em relação à média geral de ambos os gêneros podemos observar uma maior pontuação entre as 
mulheres em relação aos homens, com uma diferença de 1,52 pontos a mais, porém esses dados não são 
de caráter igualitário quanto ao gênero, pois o gênero feminino prevaleceu durante a pesquisa, sugerindo 
uma nova pesquisa com a mesma quantidade de homens e mulheres para melhor análise do equilíbrio 
quanto ao gênero. 

Observando os dados obtidos na pesquisa, podemos concluir que são muitos os fatores que influenciam no 
equilíbrio estático e dinâmico elevando o risco de o idoso vir a cair, sejam estes fatores intrínsecos 
relacionados ao envelhecimento e/ou extrínsecos que seriam os fatores ambientais em que o idoso 
convive, e a manutenção do equilíbrio a partir da prática de atividades físicas. 

A escala de BERG mostrou-se muito eficiente durante a aplicação, não houve dificuldades para reproduzi-
la bem como não obtivemos dificuldades de orientar os indivíduos participantes da pesquisa, observamos 
que a escala se propõe a avaliar o equilíbrio estático e dinâmico e a faz de maneira eficiente. 

Cabe ressaltar que o estudo realizado com a escala de equilíbrio de BERG, não é a única forma de avaliar o 
risco de queda em idosos, o mesmo serve como base para nortear novas pesquisas com a utilização de 
outras escalas que possuem diferentes características na identificação de diversas limitações, 
complementando a avaliação do equilíbrio.  

A mulheres apresentaram a correlação da maior idade com o maior risco de quedas devido ao fato de 
apresentarem maior preocupação dos cuidados em relação a saúde, apresentando uma longevidade maior. 
Devido ao processo de envelhecimento e das questões genéticas distintas entre os gêneros, é sabido que o 
sistema musculoesquelético feminino apresenta maior fragilidade tornando as mais suscetíveis a 
eventuais quedas e suas consequências.  
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ANEXO 1 

 

ESCALADE EQUILÍBRIODE BERG 

 

Nome: Idade: 

Sexo: Data: Avaliador: 

Instituição: 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS PONTUAÇÃO (0-4)  

 
1. Sentado para em pé   

2. Em pé sem apoio   

3. Sentado sem apoio   

4. Em pé para sentado   

5. Transferências   

6. Em pé com os olhos fechados   

7. Em pé com os pés juntos   

8. Reclinar à frente com os braços estendidos   

9. Apanhar objeto do chão   

10. Virando-se para olhar para trás   

11. Girando 360 graus   

12. Colocar os pés alternadamente sobre um banco   

13. Em pé com um pé em frente ao outro   

14. Em pé apoiado em um dos pés   

 
INSTRUÇÕES GERAIS  

 Demonstre cada tarefa e/ou instrua o sujeito da maneira em que está escrito abaixo. Quando 
reportar a pontuação, registre a categoria da resposta de menor pontuação relacionada a cada item.  

 Na maioria dos itens pede-se ao sujeito manter uma dada posição por um tempo determinado. 
Progressivamente mais pontos são subtraídos caso o tempo ou a distância não sejam atingidos, caso o 
sujeito necessite de supervisão para a execução da tarefa, ou se o sujeito apóia-se num suporte externo ou 
recebe ajuda do examinador.  

 É importante que se torne claro aos sujeitos que estes devem manter seus equilíbrios enquanto 
tentam executar a tarefa. A escolha de qual perna permanecerá como apoio e o alcance dos movimentos 
fica a cargo dos sujeitos. Julgamentos inadequados irão influenciar negativamente na performance e na 
pontuação.  

 Os equipamentos necessários são um cronômetro (ou relógio comum com ponteiro dos segundos) 
e uma régua ou outro medidor de distância com fundos de escala de 5, 12,5 e 25cm. As cadeiras utilizadas 
durante os testes devem ser de altura razoável. Um degrau ou um banco (da altura de um degrau) pode 
ser utilizado para o item #12.  
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1. SENTADO PARA EM PÉ  

INSTRUÇÕES: Por favor, fique de pé. Tente não usar suas mãos como suporte.  

 

( ) 4 capaz de permanecer em pé sem o auxílio das mãos e estabilizar de maneira independente  

( ) 3 capaz de permanecer em pé independentemente usando as mãos  

( ) 2 capaz de permanecer em pé usando as mão após várias tentativas  

( ) 1 necessidade de ajuda mínima para ficar em pé ou estabilizar  

( ) 0 necessidade de moderada ou máxima assistência para permanecer em pé  

 

2. EM PÉ SEM APOIO  

INSTRUÇÕES: Por favor, fique de pé por dois minutos sem se segurar em nada.  

 

( ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos  

( ) 3 capaz de permanecer em pé durante 2 minutos com supervisão  

( ) 2 capaz de permanecer em pé durante 30 segundos sem suporte  

( ) 1 necessidade de várias tentativas para permanecer 30 segundos sem suporte  

( ) 0 incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem assistência  

Se o sujeito é capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, marque pontuação máxima na 
situação sentado sem suporte. Siga diretamente para o item #4.  

 

3. SENTADO SEM SUPORTE PARA AS COSTAS MAS COM OS PÉS APOIADOS SOBRE O CHÃO OU SOBRE 
UM BANCO  

INSTRUÇÕES: Por favor, sente-se com os braços cruzados durante 2 minutos.  

 

( ) 4 capaz de sentar com segurança por 2 minutos  

( ) 3 capaz de sentar com por 2 minutos sob supervisão  

( ) 2 capaz de sentar durante 30 segundos  

( ) 1 capaz de sentar durante 10 segundos  

( ) 0 incapaz de sentar sem suporte durante 10 segundos  

 

4. EM PÉ PARA SENTADO  

INSTRUÇÕES: Por favor, sente-se.  

 

( ) 4 senta com segurança com o mínimo uso das mão  

( ) 3 controla descida utilizando as mãos  

( ) 2 apóia a parte posterior das pernas na cadeira para controlar a descida  

( ) 1 senta independentemente mas apresenta descida descontrolada  

( ) 0 necessita de ajuda para sentar  
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5. TRANSFERÊNCIAS  

INSTRUÇÕES: Pedir ao sujeito para passar de uma cadeira com descanso de braços para outra sem 
descanso de braços (ou uma cama)  

 

( ) 4 capaz de passar com segurança com o mínimo uso das mãos  

( ) 3 capaz de passar com segurança com uso das mãos evidente  

( ) 2 capaz de passar com pistas verbais e/ou supervisão  

( ) 1 necessidade de assistência de uma pessoa  

( ) 0 necessidade de assistência de duas pessoas ou supervisão para segurança  

 

6. EM PÉ SEM SUPORTE COM OLHOS FECHADOS  

INSTRUÇÕES: Por favor, feche os olhos e permaneça parado por 10 segundos 

 

( ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança por 10 segundos  

( ) 3 capaz de permanecer em pé com segurança por 10 segundos com supervisão  

( ) 2 capaz de permanecer em pé durante 3 segundos  

( ) 1 incapaz de manter os olhos fechados por 3 segundos mas permanecer em pé  

( ) 0 necessidade de ajuda para evitar queda  

 

7. EM PÉ SEM SUPORTE COM OS PÉS JUNTOS  

INSTRUÇÕES: Por favor, mantenha os pés juntos e permaneça em pé sem se segurar 

 

( ) 4 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente com segurança por 1 minuto  

( ) 3 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente com segurança por 1 minuto, com 
supervisão  

( ) 2 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente e se manter por 30 segundos  

( ) 1 necessidade de ajuda para manter a posição mas capaz de ficar em pé por 15 segundos com os pés 
juntos  

( ) 0 necessidade de ajuda para manter a posição mas incapaz de se manter por 15 segundos  

 
8. ALCANCE A FRENTE COM OS BRAÇOS EXTENDIDOS PERMANECENDO EM PÉ  

INSTRUÇÕES: Mantenha os braços estendidos a 90 graus. Estenda os dedos e tente alcançar a maior 
distância possível. (o examinador coloca uma régua no final dos dedos quando os braços estão a 90 graus. 
Os dedos não devem tocar a régua enquanto executam a tarefa. A medida registrada é a distância que os 
dedos conseguem alcançar enquanto o sujeito está na máxima inclinação para frente possível. Se possível, 
pedir ao sujeito que execute a tarefa com os dois braços para evitar rotação do tronco.) 

 

( ) 4 capaz de alcançar com confiabilidade acima de 25cm (10 polegadas)  

( ) 3 capaz de alcançar acima de 12,5cm (5 polegadas)  

( ) 2 capaz de alcançar acima de 5cm (2 polegadas)  

( ) 1 capaz de alcançar mas com necessidade de supervisão  

( ) 0 perda de equilíbrio durante as tentativas / necessidade de suporte externo  
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9. APANHAR UM OBJETO DO CHÃO A PARTIR DA POSIÇÃO EM PÉ 

INSTRUÇÕES: Pegar um sapato/chinelo localizado a frente de seus pés  

 

( ) 4 capaz de apanhar o chinelo facilmente e com segurança  

( ) 3 capaz de apanhar o chinelo mas necessita supervisão  

( ) 2 incapaz de apanhar o chinelo mas alcança 2-5cm (1-2 polegadas) do chinelo e manter o equilíbrio de 
maneira independente  

( ) 1 incapaz de apanhar e necessita supervisão enquanto tenta  

( ) 0 incapaz de tentar / necessita assistência para evitar perda de equilíbrio ou queda  

 

10. EM PÉ, VIRAR E OLHAR PARA TRÁS SOBRE OS OMBROS DIREITO E ESQUERDO 

INSTRUÇÕES: Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o direito. O examinador pode 
pegar um objeto para olhar e colocá-lo atrás do sujeito para encorajá-lo a realizar o giro.  

 

( ) 4 olha para trás por ambos os lados com mudança de peso adequada  

( ) 3 olha para trás por ambos por apenas um dos lados, o outro lado mostra menor mudança de peso  

( ) 2 apenas vira para os dois lados mas mantém o equilíbrio  

( ) 1 necessita de supervisão ao virar  

( ) 0 necessita assistência para evitar perda de equilíbrio ou queda  

 

11. VIRAR EM 360 GRAUS  

INSTRUÇÕES: Virar completamente fazendo um círculo completo. Pausa. Fazer o mesmo na outra direção  

 

( ) 4 capaz de virar 360 graus com segurança em 4 segundos ou menos  

( ) 3 capaz de virar 360 graus com segurança para apenas um lado em 4 segundos ou menos  

( ) 2 capaz de virar 360 graus com segurança mas lentamente  

( ) 1 necessita de supervisão ou orientação verbal  

( ) 0 necessita de assistência enquanto vira  

 

12. COLOCAR PÉS ALTERNADOS SOBRE DEGRAU OU BANCO PERMANECENDO EM PÉ E SEM APOIO  

INSTRUÇÕES: Colocar cada pé alternadamente sobre o degrau/banco. Continuar até cada pé ter tocado o 
degrau/banco quatro vezes.  

 

( ) 4 capaz de ficar em pé independentemente e com segurança e completar 8 passos em 20 segundos  

( ) 3 capaz de ficar em pé independentemente e completar 8 passos em mais de 20 segundos  

( ) 2 capaz de completar 4 passos sem ajuda mas com supervisão  

( ) 1 capaz de completar mais de 2 passos necessitando de mínima assistência  

( ) 0 necessita de assistência para prevenir queda / incapaz de tentar  
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13. PERMANECER EM PÉ SEM APOIO COM OUTRO PÉ A FRENTE 

INSTRUÇÕES: (DEMOSTRAR PARA O SUJEITO) Colocar um pé diretamente em frente do outro. Se você 
perceber que não pode colocar o pé diretamente na frente, tente dar um passo largo o suficiente para que 
o calcanhar de seu pé permaneça a frente do dedo de seu outro pé. (Para obter 3 pontos, o comprimento 
do passo poderá exceder o comprimento do outro pé e a largura da base de apoio pode se aproximar da 
posição normal de passo do sujeito). 

 

( ) 4 capaz de posicionar o pé independentemente e manter por 30 segundos  

( ) 3 capaz de posicionar o pé para frente do outro independentemente e manter por 30 segundos  

( ) 2 capaz de dar um pequeno passo independentemente e manter por 30 segundos  

( ) 1 necessidade de ajuda para dar o passo mas pode manter por 15 segundos  

( ) 0 perda de equilíbrio enquanto dá o passo ou enquanto fica de pé 

 

14. PERMANECER EM PÉ APOIADO EM UMA PERNA 

INSTRUÇÕES: Permaneça apoiado em uma perna o quanto você puder sem se apoiar  

 

( ) 4 capaz de levantar a perna independentemente e manter por mais de 10 segundos  

( ) 3 capaz de levantar a perna independentemente e manter entre 5 e 10 segundos  

( ) 2 capaz de levantar a perna independentemente e manter por 3 segundos ou mais  

( ) 1 tenta levantar a perna e é incapaz de manter 3 segundos, mas permanece em pé independentemente  

( ) 0 incapaz de tentar ou precisa de assistência para evitar queda 

 

 
( ) PONTUAÇÃO TOTAL (MÁXIMO = 56) 
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ANEXO 2 
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APÊNDICE A 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

Esses dados sera o coletados tambe m no prontua rio do idoso da instituiça o 

 

Nome:   

Idade:   

Capaz de realizar o teste:   

Tempo de institucionalização:   

Sofreu quedas nos últimos meses:   

Quantidade de quedas:   

Consequências dessas quedas:   

Total do Resultado    
 

 

APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Esclarecimento da Pesquisa 

O (A) senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, como voluntário (a). Após ser 
esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar a fazer parte da pesquisa, rubrique todas 
as folhas e assine ao final deste documento, caso o senhor (a), não saiba assinar, a responsável pela 
instituição assinará pelo senhor (a) no caso de aceite. Este documento está em duas vias. Uma delas é a sua 
e a outra do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. 

A presente pesquisa tem como tema: Avaliação do equilíbrio em idosos institucionalizados, cujo objeto de 
investigação consiste na avaliação do equilíbrio estático e dinâmico para verificar o risco de quedas dos 
idosos que residem na instituição de longa permanência, no município de Itajaí-SC. 

Para alcançar tal propósito será aplicado um instrumento, chamado de escala de BERG que consta de 14 
questões. A escala de BERG pode ser dividida em grupos com tarefas funcionais do cotidiano semelhantes: 
a transferência (relacionadas às questões 1, 4 e 5), a provas estacionárias (relacionadas às questões 2, 3, 6 
e 7), ao alcance funcional (relacionadas à questão 8), aos componentes rotacionais (relacionadas às 
questões 9, 10, 11) e base de sustentação diminuída (que estão relacionadas as questões 12, 13 e 14), será 
utilizado o mesmo instrumento para todos os idosos incluídos na pesquisa, para cada questão há uma 
instrução que o pesquisador mostrará ao idoso antes de realizar a coleta, esta avaliação durará 30 minutos 
respeitando o tempo que o idoso realiza as atividades. 

Também será verificada no prontuário do idoso da instituição a idade, a escolaridade em anos, o tempo de 
institucionalização, as enfermidades diagnosticadas e fatores de riscos, medicações em uso, se sofreu 
quedas nos últimos meses, a quantidade de quedas e as consequências dessas quedas. O Objetivo desse 
estudo é avaliar a prevalência de quedas em idosos institucionalizados; analisar o equilíbrio estático e 
dinâmico dos idosos institucionalizados a partir da escala de equilíbrio de BERG; verificar qual das tarefas 
da escala de equilíbrio BERG o idoso apresenta maior desequilíbrio; verificar a faixa etária em que há 
maior prevalência de quedas; analisar quais as consequências destas quedas; identificar as patologias que 
possam estar relacionadas ao equilíbrio do idoso. 

Os possíveis riscos apresentados pela pesquisa poderão ser aqueles relacionados com as alterações no 
equilíbrio, tonturas, insegurança e medo. Durante a avaliação os pesquisadores irão acompanha-los para 
prestar assistência durante a avaliação. Os benefícios que a pesquisa poderá trazer ao participante serão 
de informações sobre o equilíbrio corporal ao ficar parado e ao caminhar, bem como de orientações sobre 
o equilíbrio e a realização de atividades cotidianas. 

Em caso de dano pessoal, diretamente provocado pelos procedimentos da pesquisa, os pesquisadores se 
comprometem a prestarem assistência e cuidados necessários a cada caso. Não há despesas pessoais para 
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o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não haverá nenhum 
pagamento por sua participação 

Deixamos claro que somente ao final do trabalho é que poderemos tirar conclusões a respeito dos 
resultados, e os iosdosos têm direitos a se manterem informados a respeito dos resultados parciais da 
pesquisa. 

Em qualquer momento do estudo o idoso, seus responsáveis e/ou familiares terão acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa, para esclarecimento de dúvidas. 

Após a coleta de dados e a avaliação dos resultados, será marcado um dia que seja de acordo de todos os 
idosos participantes, profissionais e responsáveis pela instituição à devolutiva dos resultados em forma de 
texto, pontuando os aspectos mais relevantes da referida análise, para poder ser colocados em prática e 
trazer maior benefício de ambas as partes, e assegurando o sigilo quanto à sua identificação. 

 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

 

Eu, _____________________________________, RG_____________, CPF ____________ abaixo assinado, concordo em 
participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 
participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 
leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento.  

Local e data: 

 ____________________________________________________________________ 

Nome: 

 ____________________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável da instituição:  

_____________________________________________________________________ 

Telefone para contato: 

_____________________________________________________________________ 

 

______________________________                            ______________________________ 

André Lucas Copla da Silva                                Matheus Rothenburg 

           (48) 9999-9999                                                  (48) 9999-9999 

andrelucascopla@XXXX.br                       rothenburgmatheus@XXXX.com 

 

__________________________________________________________ 

  Alexsandra Marinho Dias 

                                          (48) 9999-9999 

                                  alexsandradias@XXXX.br 
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APÊNDICE C 

TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

 

Eu, Alexsandra Marinho Dias, professora da disciplina de Fisioterapia Preventiva do Curso de Fisioterapia 
concordo orientar o Trabalho de Iniciação Científica dos acadêmicos André Lucas Copla da Silva e Matheus 
Rothenburg  tendo como tema: Avaliação do equilíbrio em idosos institucionalizados. 

 

Os orientandos estão cientes das normas para elaboração do Trabalho de Iniciação Científica, bem como 
do Calendário de Atividades apresentado. 

 

Itajaí, 28/04/xxxx. 

 

____________________________________________________________ 

Professor Orientador               

Alexsandra Marinho Dias 

 

____________________________________________________________ 

Acadêmico                                    Acadêmico 

André Lucas Copla da Silva               Matheus Rothenburg 

 

APÊNDICE D 

TERMO DE ANUÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PARA COLETA DE DADOS DE PESQUISAS ENVOLVENDO 
SERES HUMANOS 

 

Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 466/12 e suas complementares e como esta 
instituição tem condições para o desenvolvimento do projeto de pesquisa Avaliação do Equilíbrio em 
idosos institucionalizados, autorizo sua execução pelos pesquisadores André Lucas Copla da Silva e 
Matheus Rothenburg. 

 

Nome da instituição: Asilo Dom Bosco 

 

Nome completo do responsável legal: Muriel Duarte 

 

Cargo: Coordenadora 

Assinatura:___________________ 

Data: 28/04/xxxx 
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APÊNDICE E 

TERMO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS PARA COLETA DE DADOS DE PESQUISAS ENVOLVENDO SERES 
HUMANOS 

 

Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 466/12 e suas complementares no 
desenvolvimento do projeto de pesquisa Avaliação do Equilíbrio em idosos institucionalizados, assim 
como afirmo que os dados descritos no protocolo serão obtidos em absoluto sigilo e utilizados apenas para 
os fins especificados no protocolo aprovado pelo Comitê de Ética.  

 

Nome completo do pesquisador principal (orientador): Alexsandra Marinho Dias 

Assinatura:  

 

Nome completo do acadêmico: André Lucas Copla da Silva 

Assinatura: 

 

Nome completo do acadêmico: Matheus Rothenburg 

Assinatura: 

 

Data: 28/04/xxxx 
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Capítulo 18 
 

Deficiência de vitamina B12 associada a Anemia em 
idosos 
 

Ana Paula de Melo 

Danielle Cristyane Kalva Borato 

Stella Bortoli 

Andréa Timóteo dos Santos Dec 

Margarete Aparecida Salina Maciel 

 

Resumo: A deficiência de vitamina B12 (vit.B12) é considerada um importante problema 

de saúde pública, principalmente entre pessoas idosas. A baixa concentração dessa 

vitamina pode resultar em um quadro de anemia megaloblástica e ainda, disfunções 

neurológicas isoladas também são relatadas, mesmo sem anemia aparente. Idosos 

institucionalizados formam um grupo que necessita de atenção à saúde, devido a maior 

vulnerabilidade para doenças. Exames laboratoriais auxiliam a prática clínica, cuidado e 

escolha terapêutica adequada para melhora no quadro clínico de cada paciente, 

diminuindo as chances da doença causar sérios danos hematológicos e 

psiconeurológicos irreversíveis. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a associação 

entre a baixa dosagem de vit.B12 e a presença de anemia, em idosos residentes na 

instituição Asilo São Vicente de Paulo. Participaram do estudo todos idosos que 

realizaram a dosagem de vit.B12 e hemograma no período de fevereiro a dezembro de 

2019. Dos 84 idosos investigados, 7 (8,2%) apresentaram baixa dosagem de vit.B12 e 

destes, 4 (57,1%) apresentavam um quadro anêmico associado. Assim, o presente 

projeto de extensão contribui para diagnóstico precoce das doenças, possibilitando 

início de terapêutica mais rápido e melhora na qualidade de vida dos pacientes. Para os 

discentes participantes agrega experiências em suas formações, que não seriam 

adquiridas apenas em salas de aula.  

 

Palavras-chave: Cobalamina. Anemia. Diagnóstico Laboratorial. Idosos. 
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1. NOME DO PROGRAMA OU PROJETO  

Contribuição laboratorial à saúde em uma instituição de longa permanência de idosos de Ponta Grossa – 
Paraná. 2a Edição.  

 

2. PÚBLICO-ALVO  

Idosos de ambos os gêneros, residentes na Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 
popularmente conhecido como Asilo São Vicente de Paulo.  

 

3. MUNICÍPIOS ATINGIDOS  

Ponta Grossa, Paraná, Brasil.  

 

4. LOCAL DE EXECUÇÃO  

As ações extensionistas foram executadas na ILPI, Asilo São Vicente de Paulo, fundada em 26 de setembro 
de 1926. Os exames laboratoriais foram realizados no Laboratório Universitário de Análises Clínicas 
(LUAC) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).  

 

5. JUSTIFICATIVA  

A vitamina B12 (cobalamina) participa de diversas reações bioquímicas do organismo, sendo de especial 
importância para funcionamento da homeostasia fisiológica (FUTTERLEIB, CHERUBINI, 2005). Desta 
forma, sua deficiência é considerada um importante problema de saúde pública, principalmente entre 
pessoas idosas (PANIZ et al., 2005).  

O Brasil possui 14,5% de sua população constituída por idosos e estimativas apontam um possível 
aumento para 34,88% em 2050 (IBGE, 2020). Tais alterações demográficas requerem cuidados, pois é 
nessa fase da vida que sucedem inúmeras alterações fisiológicas, incluindo as alterações hematológicas, 
doenças neurológicas e psiquiátricas (FUTTERLEIB, CHERUBINI, 2005).  

As causas de deficiência de vitamina B12 estão relacionadas a carência nutricional, redução na absorção, 
desordens da absorção intestinal, doenças inflamatórias do intestino, supercrescimento bacteriano e 
alterações autoimunes, como na anemia perniciosa (COUSSIRAT, 2011). As manifestações clínicas da 
deficiência de vitamina B12 podem apresentar um quadro clássico de anemia megaloblástica, devido ao 
defeito na síntese de DNA, associada ou não a sintomas neurológicos, ou permanecer assintomática e levar 
a manifestações neuropsiquiátricas irreversíveis (PERUCHA et al., 2017). Portanto, disfunções 
neurológicas isoladas podem ser o resultado clínico da deficiência crônica de vitamina B12 mesmo sem 
nenhum sinal de anemia (PANIZ et al., 2005).  

Desta forma, o diagnóstico precoce da deficiência de vitamina B12 é de grande importância para evitar 
danos patológicos irreversíveis (PANIZ et al., 2005). Diante disso, a realização de exames periódicos, como 
a dosagem de vitamina B12, em idosos residentes em ILPI é de suma importância para melhora na atenção 
clínica desses pacientes. O diagnóstico precoce auxilia na prática médica para escolha da melhor conduta 
terapêutica e resulta em melhora na qualidade de vida e longevidade dos idosos.  

 

6. OBJETIVOS  

Avaliar a associação entre a baixa dosagem de vitamina B12 e presença de anemia em idosos residentes na 
ILPI.  
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7. METODOLOGIA  

As ações do projeto de extensão, por alunos e professores ocorreram semanalmente às quintas-feiras, em 
uma sala apropriada para atividade na própria instituição. Foram coletadas amostras de sangue dos 
idosos que apresentavam-se em jejum médio de 8 a 12 horas. As coletas majoritariamente foram 
realizadas por punção venosa (raros casos de punção arterial), com agulhas 0,7 x 25 mm e seringas de 10 
ou 20 ml, dependendo da quantidade de exames solicitados para cada paciente. As amostras de sangue 
foram distribuídas em tubo gel separador, para dosagem de vitamina B12 e em tubo com anticoagulante 
EDTA, para realização do hemograma. Os tubos utilizados para dosagem de vitamina B12 foram 
protegidos da luz envoltos por papel alumínio.  

Para o transporte das amostras até o LUAC-UEPG, os tubos foram colocados em estantes na posição 
vertical e posteriormente em uma caixa térmica, a fim de não sofrerem alterações por influência de 
temperatura. As análises laboratoriais foram realizadas, pelos alunos do 5º ano do curso de Farmácia, 
supervisionados pelos professores responsáveis. 

Para este estudo foram selecionados todos os idosos que apresentaram solicitação médica de vitamina 
B12 e hemograma, no período de fevereiro de 2019 a dezembro de 2019 e excluídos os que não 
realizaram estes exames. As informações pessoais, idade e sexo, foram obtidas do cadastro dos pacientes 
no LUAC-UEPG. Para os idosos que apresentaram dosagem diminuída de vitamina B12 (valores menores 
que 200 pg/mL) as concentrações de hemoglobina foram analisadas para o diagnóstico laboratorial de 
anemia, de acordo com os valores de referência da Organização Mundial da Saúde: < 12 g/dL para o sexo 
feminino e < 13 g/dL para sexo masculino (WHO, 2011).  

Os resultados foram expressos pela estatística descritiva em média e desvio-padrão para variável idade e 
número e percentual para os demais resultados, em forma de gráficos. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da UEPG, parecer nº 2.745.328/2018.  

 

8. RESULTADOS  

Foram analisados 85 resultados da dosagem de vitamina B12 dos idosos residentes na ILPI. A idade média 
dos idosos foi de 79,0 ± 9,2 anos, sendo 54 (64%) do gênero feminino e 31 (36%) do masculino (Figura 1). 

 
Figura 1: Composição do amostra do estudo 

Fonte: Autoria própria (2019) 
 

Sete (8,2%) dos idosos apresentaram deficiência na dosagem de vitamina B12, a distribuição com relação 
ao gênero está representada na Figura 2. Os indivíduos com baixa dosagem de vitamina B12 foram 
analisados para o diagnóstico laboratorial de anemia e destes, quatro (57,1%) apresentaram anemia 
(Figura 3). 
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Figura 2 - Relação entre número resultados examinados e quantidade de pacientes com baixa dosagem de 
vitamina B12, de acordo com o gênero 

Fonte: Autoria própria (2019)  

 

Figura 3 - Comparação entre os idosos com baixa dosagem de vitamina B12 e presença de anemia, de 
acordo com o gênero 

Fonte: Autoria própria (2019)  
 

Para os discentes participantes, o projeto acrescentou experiência em momentos de coletas difíceis, de 
negação de pacientes com medo ou com baixa capacidade cognitiva para entender o momento, junto a 
necessidade de conduzir essas situações para prosseguir, sem irritar o paciente. A extensão universitária 
melhora a comunicação interpessoal com equipe e pacientes e aumenta a capacidade de interpretação dos 
resultados laboratoriais. Assim, os momentos vivenciados na extensão, extramuros da universidade, 
agregaram à formação profissional pelas experiências proporcionadas e que, dentro da universidade, não 
seriam possível observar. O como agir em situações diversas relacionadas a diferentes pacientes, com 
menor uso de termos técnicos que possam confundi-los, sem porém esquecer a ciência e a aplicação da 
empatia em todas as situações, assegurando a confiança profissional. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com dados coletados, observa-se que entre os idosos moradores da ILPI existe uma taxa 
pequena de pacientes com deficiência de cobalamina. Esse resultado levanta a hipótese da alimentação 
que a instituição proporciona, com preparo por nutricionista e horários regrados para refeições, além do 
cuidado recebido da equipe de saúde da instituição. No entanto, quatro idosos apresentaram deficiência 
de vitamina B12 sem presença de anemia, que devem ser avaliados para presença de possíveis disfunções 
neurológicas.  

Dessa forma, o projeto de extensão contribui para o diagnóstico precoce das doenças que acometem os 
idosos institucionalizados e com o início de terapêutica mais rápido contribuindo com a melhora na 
qualidade de vida dos pacientes. Além disso, para os acadêmicos participantes, o projeto acrescenta 
experiência em coletas difíceis, fala com o paciente e melhor interpretação dos resultados laboratoriais.  

 

APOIO  

PROEX/ Fundação Araucária - Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social Pesquisa e Extensão 
Universitária (EDITAL PROEX/ PIBIS N° 004/2019).  
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Capítulo 19 
 

Obesidade sarcopênica no envelhecimento 
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Karine Pereira de Lima 

Loiva Beatriz Dallepiane 

 

Resumo: O aumento do envelhecimento populacional traz consigo várias alterações, 

entre elas, as que ocorrem na composição corporal dos idosos como a redução da massa 

muscular, da força muscular podendo contribuir para o desenvolvimento da sarcopenia 

e outras alterações como aumento de tecido adiposo e gordura visceral. A redução da 

massa e força muscular pode ser acompanhada durante o processo de envelhecimento 

pela obesidade, assim podendo resultar na chamada obesidade sarcopênica. O objetivo 

do presente trabalho consistiu em revisar os conhecimentos sobre a obesidade 

sarcopênica no envelhecimento. Trata-se de uma revisão, elaborada por meio da análise 

da literatura. De acordo com a análise realizada através da literatura, foi possível 

observar que a conceituação da obesidade sarcopênica não é bem definida e que ainda 

não há um consenso na literatura sobre seu diagnóstico, mas que é uma condição que 

pode trazer prejuízos a qualidade de vida dos idosos. A obesidade sarcopênica é 

multifatorial, envolvendo fatores mais complexos como o aumento de proteínas 

inflamatórias como as citocinas, inatividade física, resistência à insulina e estresse 

oxidativo, redução da produção dos hormônios sexuais, que estão associadas tanto ao 

acúmulo de tecido adiposo, quanto a menor síntese proteica e consequentemente com 

diminuição do anabolismo muscular. Sua prevalência pode variar de 2 a 45,3%, 

dependendo dos critérios e métodos utilizados para seu diagnóstico. Para o diagnóstico 

da obesidade sarcopênica a definição é a avaliação de duas condições, a obesidade e a 

sarcopenia. A ausência de padronização no diagnóstico da obesidade sarcopênica é 

reflexo da utilização da combinação de diferentes índices de composição corporal e 

massa muscular, bem como seus valores de referência muitas vezes preconizados para 

determinado grupo de indivíduos. A população idosa com obesidade sarcopênica 

apresentam maiores riscos de incapacidade funcional, doenças metabólicas e 

cardiovasculares e mortalidade. Conclui-se que a presença de obesidade sarcopênica no 

idoso pode interferir nocivamente na qualidade vida dos idosos, assim trazendo 

consequências para sua funcionalidade, mobilidade, nutrição, saúde e bem-estar. 

 

Palavras-Chave: Composição Corporal. Idosos. Sarcopenia. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento do envelhecimento populacional traz consigo várias alterações fisiológicas e entre estas está as 
modificações que ocorrem na composição corporal dos idosos como a redução da massa muscular (MM), 
da força muscular (FM) e aumento de tecido adiposo e gordura visceral (SAKUMA; YAMAGUCHI, 2013). 

Durante o envelhecimento, a redução do peso corporal ocorre pela diminuição da MM, sendo esta, 
substituída pelo aumento da massa adiposa e contribuindo assim para o desenvolvimento da sarcopenia 
(CRUZ-JENTOFT et al., 2010). Em 2010 O European Working Group on Sarcopenia in Older People 
(EWGSOP) definiu a sarcopenia como a perda da MM associada a redução da FM e/ou desempenho físico, 
assim sendo conceituada como uma síndrome geriátrica. Sua etiologia é considerada multifatorial e está 
associada com a idade, podendo comprometer a capacidade física do idoso ocasionando má qualidade de 
vida ou morte (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). Em 2018, o EWGSOP2 se reuniu novamente para atualização 
de sua definição, ficando, assim, a sarcopenia reconhecida formalmente como uma doença muscular com 
código internacional de doenças (CID-10-MC) (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). 

Adicionalmente a redução da MM e da FM, pode ser acompanhada durante o processo de envelhecimento 
pela obesidade (SILVA et al., 2013). A obesidade tem uma ação sinérgica com o estado sarcopênico, 
maximizando sua incapacidade (HEYMSFIELD et al., 2015). Ao longo dos anos, a gordura visceral e 
intramuscular tende a aumentar, ao contrário da gordura subcutânea e essa infiltração piora a qualidade 
muscular, podendo estar associada a uma incapacidade funcional (SILVA et al., 2013). De acordo com Liu 
et al. (2014) a definição de obesidade sarcopênica combina necessariamente a sarcopenia e obesidade, 
caracterizando-se por uma perda de músculo concomitantemente com o aumento de massa gorda.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

O processo de envelhecimento é definido como um processo dinâmico e progressivo que traz alterações, 
fisiológicas, bioquímicas, funcionais e psicossociais que podem interferir na qualidade de vida do idoso 
(FALSARELLA et al., 2014). Dentre elas são observadas as alterações na composição corporal (SAKUMA; 
YAMAGUCHI, 2013). 

A obesidade pode interferir na qualidade de vida do idoso, sendo considerada uma ameaça à saúde com 
um grande risco para a morbidade metabólica, cardiovascular e mortalidade. Segundo a Associação 
Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO), a obesidade é considerada 
etiologicamente multifatorial, resultado da relação de fatores genéticos, ambientais como o estilo de vida e 
psicológicos (ABESO, 2016).  

Nas mulheres, com o envelhecimento a composição corporal sofre modificações importantes e devido a 
redução dos hormônios sexuais pode haver o acúmulo de gordura nas coxas e nádegas, a pele fica mais 
fina e distrófica e o tecido glandular das mamas é substituído por gordura com consequente flacidez 
(ARAÚJO et al., 2015). Quanto à distribuição do tecido adiposo nos homens são observadas uma 
centralização e uma internalização de gordura, enquanto, nas mulheres há uma distribuição mais 
periférica desse tecido, que resulta em menor adiposidade visceral (BUFFA et al., 2011).  

Ao longo da vida, o pico da MM é alcançado entre 30 e 40 anos, após esse período ocorre o declínio 
contínuo. Alguns indivíduos, por volta dos 70 aos 80 anos, podem perder mais de 40% da MM, bem como 
da FM (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). Contrariamente ao decréscimo da MM e óssea, há aumento do tecido 
adiposo em decorrência da redução da MM e maior acúmulo de gordura visceral na área abdominal (ILICH 
et al., 2014). Quando há a presença simultânea de sarcopenia e obesidade pode ocorrer o desenvolvimento 
da condição denominada obesidade sarcopênica (SAKUMA; YAMAGUCHI, 2013). 

 

3. OBESIDADE SARCOPÊNICA: CONCEITUAÇÃO, ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 

A obesidade sarcopênica é uma condição de saúde que pode ser relacionada ao aumento da prevalência da 
obesidade nos países ocidentais e nos países em desenvolvimento e ao aumento da expectativa de vida da 
população mundial (DONINI et al., 2014).  

Em 1996 Heber e colaboradores foram os primeiros autores a apresentarem um estudo definindo a 
obesidade sarcopênica, que foi descrita como diminuição de massa muscular esquelética (MME) em 
relação à MG (HEBER et al., 1996). Já, Zamboni et al. (2008) caracterizaram essa condição pelo excesso de 
gordura corporal e déficit de MM e FM, o mesmo confirmado pelo EWGSOP de 2010 e de 2018 (CRUZ-
JENTOFT et al., 2010; CRUZ-JENTOFT et al., 2019).  
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A obesidade exacerba a sarcopenia, aumenta a infiltração de gordura no músculo, diminui a função física e 
aumenta o risco de mortalidade (KALINKOVICH; LIVSHITS, 2017).  A obesidade sarcopênica é uma 
condição distinta e existem iniciativas em andamento para melhorar sua definição, ressalta-se que esta 
condição não é mencionada detalhadamente no EWGSOP2 de 2019 (CRUZ-JENTOFT et al., 2019).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a obesidade como condição crônica caracterizada pelo 
acúmulo excessivo de gordura que traz repercussões à saúde e é considerada etiologicamente 
multifatorial e que as principais causas estão relacionadas à fatores genéticos e hábitos de vida não 
saudáveis (ABESO, 2016), como o consumo de alimentos de alta densidade energética e baixa 
concentração de nutrientes, o sedentarismo entre outros. (BRASIL, 2013). 

No Brasil dados obtidos pelo sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico (VIGITEL) realizado em 2017 em todas as capitais dos 26 estados brasileiros e no 
Distrito Federal evidenciou uma variação média anual de 0,67 ponto percentual na prevalência de 
obesidade em idosos avaliados pelo índice de massa corporal (IMC), cuja prevalência foi de 20,3% nos 
idosos com idade de 65 anos ou mais (BRASIL, 2018). Além da obesidade, as modificações que ocorrem na 
composição corporal com o envelhecimento podem levar a sarcopenia (CRISTOSOSMO, 2016).  

A expressão sarcopenia foi proposta por Irwing Rosenberg no ano de 1989 como perda da MM 
relacionada a idade, sendo derivado do termo grego sarx (carne) e penia (perda/diminuição) 
(ROSENBERG, 1989). Em 2009, devido a sua grande importância, foi criado o grupo de estudo 
denominado EWGSOP, encabeçado pela European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS), tinha como 
objetivo estabelecer definições e diagnóstico. A sarcopenia associada à senescência foi descrita como uma 
síndrome caracterizada pela perda progressiva e generalizada de MM e FM com riscos de resultados 
adversos, tais como incapacidade física, má qualidade de vida e morte (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). 

Em 2010, o EWGSOP publicou uma definição de sarcopenia amplamente usada em todo o mundo. Essa 
definição promoveu avanços na identificação e no atendimento de pessoas em risco ou com sarcopenia 
(CRUZ-JENTOFT et al., 2010). No início de 2018, o EWGSOP se reuniu novamente para uma atualização 
sobre a definição de sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). A sarcopenia foi então formalmente 
reconhecida como uma doença muscular com um código de diagnóstico da CID-10-MC que pode ser usado 
na cobrança de cuidados a pacientes em alguns países (VELLAS et al., 2018). De acordo com o novo 
consenso a sarcopenia concentra-se na baixa FM como característica principal da sarcopenia, usa detecção 
de baixa quantidade e qualidade muscular para confirmar o diagnóstico de sarcopenia e identifica 
desempenho físico ruim como indicativo de sarcopenia grave. Em segundo lugar, a sarcopenia é agora 
considerada uma doença muscular com baixa FM ultrapassando o papel de baixa MM como um 
determinante principal (SCHAAP et al., 2018).  

Neste consenso atualizado, a força é melhor do que a MM na previsão de resultados adversos (SCHAAP et 
al., 2018;), visto que a qualidade muscular também é prejudicada na sarcopenia. Por causa dos limites 
tecnológicos, a quantidade muscular e a qualidade muscular permanecem problemáticas como 
parâmetros primários para definir a sarcopenia (MASANES et al., 2017; BUCKINX et al., 2018). 

A etiologia da sarcopenia está relacionada à diminuição das fibras musculares tipo II, a degradação 
proteica em relação a sua síntese (LEITE et al., 2012), mas é considerada multifatorial podendo ser 
incluídos alterações hormonais, nutricionais, inflamação, metabólicas, aumento da gordura muscular e 
mudanças na atividade física. Sexo, idade, hábitos de vida, comorbidades e fatores genéticos são 
considerados fatores de risco. Sua prevalência apresenta ampla variabilidade, em torno de 0,1% a 85,4% 
devido às diferentes populações estudadas e seus critérios diagnósticos utilizados (BARBOSA-SILVA, 
2014; BATAILLE et al., 2017; ALEXANDRE et al., 2018). Uma metanálise desenvolvida por Diz et al. (2016) 
apontou que a prevalência geral de sarcopenia em idosos brasileiros corresponde a 17%.  

Também, como a sarcopenia, a etiologia da obesidade sarcopênica é multifatorial, envolvendo fatores mais 
complexos com uma certa interação, como o aumento de proteínas inflamatórias como as citocinas, 
inatividade física, resistência à insulina e estresse oxidativo (CHOI, 2016), redução da produção dos 
hormônios sexuais, principalmente da testosterona, e dos níveis do hormônio do crescimento (GH), que 
estão associadas tanto ao acúmulo de tecido adiposo, quanto a menor síntese proteica e 
consequentemente com diminuição do anabolismo muscular (BOUCHONVILLE; VILLAREAL, 2013). À 
medida que a MG aumenta, a secreção de leptina e outras adipocinas e citocinas também poderiam 
contribuir para a desenvolvimento da obesidade sarcopênica (CAULEY, 2015). 
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A prevalência pode variar de 2 a 45,3%, dependendo dos critérios e métodos utilizados para seu 
diagnóstico, sendo a maior prevalência encontrada em mulheres (CAULEY et al., 2015; KEMMELER et al., 
2016; CAMPOS; SIMÕES; LOPES, 2017). Em estudos nacionais, valores de prevalência de obesidade 
sarcopênica variam entre 19,6% e 19,8% (NETO et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2011). Grande prevalência 
encontradas no sexo feminino podem ser justificadas pela composição corporal com maior quantidade de 
gordura corporal e menores valores de FM comparado aos homens (STENHOLM et al., 2008).  

A redução da MM e FM e a presença de obesidade parecem estar ligadas uma a outra, pois devido ao 
passar dos anos a gordura visceral e intramuscular tendem a aumentar e a gordura subcutânea a diminuir.  
A infiltração lipídica no músculo está associada à menor FM e menor capacidade de desempenho físico 
(STENHOLM et al., 2008) conduzindo a inflamação. Este estado inflamatório mobiliza MM para produção 
de energia ao invés de gordura, assim levando a um declínio da MM (CAULEY, 2015). O acúmulo de 
gordura induz a produção de adipocinas pró-inflamatórias (ESSER et al., 2014 ) produzindo uma 
variedade de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, estabelecendo assim uma inflamação sistêmica e 
de baixo grau, denominadocomo  inflammaging (LACKEY; OLEFSKY, 2016). Este processo pode levar a um 
catabolismo da MM, sendo, portanto, os indivíduos obesos mais suscetíveis a perda muscular (GOISSER et 
al., 2015). 

A inatividade física pode levar ao ganho de peso, aumento da resistência à insulina e aumento da gordura 
abdominal total com aumento concomitante da inflamação. À medida que a MG aumenta, a secreção de 
leptina e outras adipocinas e citocinas também poderiam contribuir para a desenvolvimento de obesidade 
sarcopênica (CAULEY, 2015). As mudanças na composição corporal relacionadas ao envelhecimento e a 
redução do gasto energético basal, favorecem a um desequilíbrio do acúmulo de gordura corporal e esse 
ganho de MG e MM agrava a inatividade física e consequentemente a perda muscular. Um ciclo vicioso se 
instala com cada vez menos quantidade e eficiência muscular (ORMSBEE et al., 2014). 

 

4. CRITÉRIOS E MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DA OBESIDADE SARCOPÊNICA 

Ainda não existe consenso na literatura científica para o diagnóstico da obesidade sarcopênica. Os 
parâmetros utilizados na avaliação são a adiposidade e a MME, onde o excesso de tecido adiposo 
concomitante com a redução do tecido muscular caracterizam o diagnóstico (PARK; YOON, 2013; GOISSER 
et al., 2015). As divergências relacionadas com a avaliação e pontos de corte empregados para a 
classificação da sarcopenia prejudicam a mensuração da real prevalência da obesidade sarcopênica e suas 
possíveis implicações para a saúde (ATKINS et al., 2014; BATSIS et al., 2016). 

De acordo com a literatura pode-se utilizar como diagnóstico da obesidade sarcopênica a definição e 
avaliação de duas condições, a obesidade e a sarcopenia (STENHOLM et al., 2008). Estas condições são 
tipicamente diagnosticadas por medidas de antropometria ou composição corporal (HERSHBERGER; 
BOLLINGER, 2015). Há na literatura várias formas para mensurar cada uma delas (CRUZ-JENTOFT et al., 
2019).  Diferentes estudos incluem para realização do diagnóstico da obesidade sarcopênica a utilização 
da massa muscular esquelética apendicular (MMEA), IMC, medidas de FM e de função física (STUDENSKI 
et al., 2014; GOISSER et al., 2015). A obesidade é geralmente definida pelo IMC elevado, mas alguns 
estudos utilizam o percentual de gordura corporal ou gordura visceral para sua classificação (BATSIS et 
al., 2013). Uma medida que pode ser utilizada para avaliar o acúmulo de tecido adiposo é a circunferência 
da cintura (CC) (NIH, 2000).  

Os parâmetros envolvidos no diagnóstico da sarcopenia são o músculo e a função muscular, fazendo-se 
necessária a utilização destes dois critérios, pois a força não depende apenas da MM e a relação entre força 
e MM não é linear (GOODPASTER et al., 2006). Logo, as variáveis para a avalição as sarcopenia são: MM, 
FM e performance física. 

É de grande importância considerar tanto a quantidade de MM e FM no diagnóstico de sarcopenia e 
obesidade sarcopênica (OLIVEIRA et al., 2011). Isso se deve principalmente porque o diagnóstico da 
sarcopenia em termos de força e não de MM, pode ter maior significância clínica e funcional para 
identificar idosos mais fragilizados. (CRUZ-JENTOFT et al., 2010).  

Para avaliar a FM o EWGSOP recomenda o teste de força de preensão palmar (FPP) como uma das formas 
para avaliar a FM na prática clínica, sendo utilizada para o diagnóstico de sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et 
al., 2019). Para avaliação de desempenho é o mais utilizado o teste timed get-up and go (TUG) (MATHIAS; 
NAYAK; ISAACS, 1986), o Short Physical Performance Battery (SPPB) ou o teste sentar e levantar da 
cadeira e velocidade da marcha (VM). O consenso EWGSOP recomenda a VM para identificar prejuízo na 
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performance física sendo considerada um indicador de fácil aplicabilidade, baixo custo e confiável para a 
triagem de sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al., 2010; CRUZ-JENTOFT et al., 2019).  

Na pratica clínica a detecção de possíveis casos de sarcopenia, podem iniciar pelo relato de sintomas da 
condição, como quedas, fraqueza, perda de peso, entre outras, sendo recomendado pela EWGSOP2(2019), 
para avaliação nestes casos o uso do questionário SARC-F, podendo ser utilizado na saúde da comunidade 
e em outros ambientes clínicos. Este instrumento é um questionário composto de cinco itens que é auto 
relatado pelos pacientes como uma triagem para o risco de sarcopenia (MALMSTROM et al., 2016).  

Além dos critérios e métodos citados pelo EWGSOP de 2010 e o de 2019, há outro método para avaliação 
da obesidade sarcopênica. Newman et al. (2003) chamaram a atenção para a necessidade de se considerar 
a MG ao se propor um método de identificação de sarcopenia. A premissa é baseada no fato de que 
indivíduos com MG elevada apresentam também massa livre de gordura (MLG) elevada. Desse modo, 
indivíduos com alta MG e consequente alta MLG podem não aparecer como sarcopênicos, mesmo que a 
MLG seja inadequada para o tamanho corporal e funcionalidade física.  

Com isso, baseado na medida proposta por Newman et al. (2003), Oliveira et al. (2011) propuseram um 
ponto de corte correspondente a valores residuais menores ou iguais a dois desvios-padrão da média de 
um grupo de referência composto por mulheres jovens (idades entre 18 e 40 anos), em que também foram 
avaliados idosos de ambos os sexos. A equação de predição da MLGA gerada no estudo supracitado foi: 
MLGA = -14,529 + (17,989 x estatura em metros) + (0,1307 x MG total kg). O ponto de corte correspondeu 
a um valor residual, ou seja, a MLGA medida menos a MLGA predita pela equação menor ou igual a -3,4. 
Dessa forma, as voluntárias que apresentaram valor residual menor ou igual a -3,4 foram classificadas 
como portadoras de MLG inadequada para a superfície corporal, assim apresentando obesidade 
sarcopênica. 

Diferentes métodos adotados por vários autores dificultam a comparação entre avaliações, prevalências e 
distribuição da obesidade sarcopênica (MANDA, 2013).  A ausência de padronização no diagnóstico da 
obesidade sarcopênica é reflexo da utilização da combinação de diferentes índices de composição corporal 
e MM, bem como seus valores de referência muitas vezes preconizados para determinado grupo de 
indivíduos (DONINI et al., 2014). 

 

5. IMPACTO DA OBESIDADE SARCOPÊNICA NOS IDOSO 

A população idosa com obesidade sarcopênica apresentam maiores riscos de incapacidade funcional, 
doenças metabólicas e cardiovasculares e mortalidade (MALHOTRA et al., 2017). Esta condição pode ter 
maior impacto nessas doenças do que a sarcopenia ou a obesidade separadamente (WANNAMETHEE; 
ATKINS, 2015). A obesidade sarcopênica está associada a dificuldade de mobilidade, redução da marcha, 
maiores riscos de quedas, podendo prejudicar as atividades de vida diária do idoso (HIRANI et al., 2017; 
KALINKOVICH; LIVSHITS, 2017; BELLANTI et al., 2018). Uma metanálise demonstrou que a obesidade 
sarcopênica é associado a um aumento de 24% no risco de todas as causas de mortalidade em comparação 
com pacientes sem obesidade sarcopênica, particularmente em homens (TIAN; XU, 2016).  

Idosos obesos e com diminuição de força apresentaram maior risco de déficits nas atividades básicas e 
instrumentais de vida diária em comparação com idosos apenas obesos ou apenas com diminuição de 
força (YANG et al., 2014). Os obesos sarcopênicos tendem a apresentar piores escores em testes de 
desempenho, principalmente em tarefas que envolvem a locomoção e apresentam piores médias de 
velocidades de marcha mesmo com variações nas distâncias percorridas e com diferentes definições para 
a obesidade sarcopênica (YANG et al., 2015). 

Diante da importância que as implicações funcionais da obesidade sarcopênica pode acarretar a saúde do 
indivíduo, principalmente no envelhecimento são necessárias estratégias tanto para prevenção como para 
controle e tratamento desta condição. Adequação alimentar e exercícios físicos regulares, constituintes do 
estilo de vida saudável, são considerados como conduta primária preventiva e de intervenção (MANDA, 
2013). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aumento do número de idosos já é visto mundialmente e com isso há também o aparecimento de 
problemas de saúde, devido as alterações que ocorrem durante o processo de envelhecimento. Como 
abordado neste capítulo, a presença de obesidade sarcopênica no idoso pode interferir nocivamente na 
qualidade vida dos idosos, assim trazendo consequências para sua funcionalidade, mobilidade, nutrição, 
saúde e bem-estar.  

É possível observar que a obesidade sarcopênica é multifatorial, mas ainda não há uma definição e 
padronização desta condição, assim havendo uma dificuldade para poder ser trabalhada na saúde pública 
e em estudos científicos.  
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Resumo:  A terapia por laser de baixa intensidade (TLBI) vem sendo amplamente 

estudada quanto aos seus efeitos na fadiga muscular. Este estudo teve como objetivo 

avaliar os efeitos imediatos do laser de baixa intensidade (830nm) na fadiga e 

desempenho metabólico muscular através da eletromiografia de superfície. Trata-se de 

um estudo clínico, com randomização cruzada, cego e de dois braços, sendo um grupo 

placebo e outro experimental. Participaram do estudo 28 indivíduos do sexo masculino. 

A coleta foi realizada em três sessões com intervalo de uma semana entre elas, A 

primeira sessão constou de avaliação inicial (preparação, randomização e cegamento), 

assinatura do TCLE, teste de CVMI e teste de fadiga muscular; a segunda sessão foi 

realizada irradiação com laser (grupo A) ou placebo (grupo B), teste de fadiga com 

análise EMG; a terceira sessão foi realizada irradiação com laser (grupo B) ou placebo 

(grupo A), teste de fadiga com análise EMG. Os resultados obtidos a partir do estudo 

evidenciaram que a fadiga aumentou no grupo placebo e a força do bíceps braquial 

aumentou no grupo irradiado. A partir deste estudo pôde-se verificar a eficácia da 

laserterpia de baixa intensidade em atrasar o desenvolvimento de fadiga e melhorar o 

desempenho músculo esquelético.  

 

Palavras-Chave: Fadiga muscular, eletromiografia, laser de baixa intensidade, 

fisioterapia. 



Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 23 

 

 
 

160 

1. INTRODUÇÃO 

A terapia por laser de baixa intensidade (TLBI) na prevenção de fadiga muscular vem sendo amplamente 
utilizada no tratamento da fadiga músculo esquelética, cujos parâmetros ideais de aplicação não são 
completamente conhecidos. Estudos demonstram que a TLBI pode retardar o processo de fadiga muscular 
devido ao aumento da microcirculação local, impedindo que ocorra uma isquemia local. Além de melhorar 
na função mitocondrial em células musculares. 

Segundo Catão et. al (2013) a terapia por laser de baixa intensidade apresenta o mecanismo de ação 
analgésica local, atuando diretamente na redução da inflamação, o que favorece a eliminação de 
substâncias alogênicas, estimula uma ação reflexa e leva à produção de substâncias como a endorfina, no 
bloqueio da dor; assim, melhora a microcirculação local e o aporte sanguíneo nas áreas com tensão 
muscular. 

A ação da terapia por laser de baixa intensidade no tecido muscular provoca inibição da apoptose, que foi 
demonstrado por Costardi et. al (2008) em seu estudo. Provoca também atraso na diferenciação das 
células satélites, que quando ativadas, essas células acumulam-se em grande número na zona de 
regeneração desenvolvendo mais antecipadamente fibras musculares que serão formadas. Esse fenômeno 
acontece por via de ativação específica do mitogene ativado da proteína quinase (MAPK) e do sinal 
regulador da proteína quinase (EPK). 

O aumento da proliferação de células satélites é causado pelo aumento da expressão de proteínas 
reguladoras do ciclo celular como a ciclina A e pelo aumento da incorporação de timidina; o óxido nítrico 
liberado das fibras media a ativação das células satélites (COSTARDI, 2008). 

Os fatores que levam à fadiga muscular podem variar de acordo com o tipo de intensidade do exercício, 
elementos fisiológicos e psicológicos. Outros critérios, como gênero e idade também podem interferir no 
desempenho muscular. 

Experimentos com animais mostraram que o TLBI retarda o declínio da contração máxima, reduzindo os 
níveis de creatinase muscular e, consequentemente o dano muscular. Exercícios excêntricos ou com cargas 
intensas e repetidas, geram grande trabalho da fibra muscular, provocando aumento dos marcadores de 
reação inflamatória e de atividade anaeróbia como o lactato desidrogenase e creatinoquinase, o que vai 
prejudicar a função e desempenho muscular. No músculo, as propriedades contráteis, metabólicas e 
morfológicas das fibras em resposta a um determinado estímulo, permitem ao indivíduo adaptar-se a 
diferentes demandas funcionais, alterando o tamanho ou a composição dos tipos de fibras.  

Desse modo, este estudo avaliou os efeitos imediatos do laser de baixa intensidade (830nm) na fadiga e 
desempenho metabólico dos músculos flexores do cotovelo por meio da eletromiografia de superfície.  

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo clínico, com randomização cruzada (crossover), cego e de dois braços. Os dois 
braços foram constituídos por um grupo controle e um grupo experimental de igual tamanho. Conforme o 
modelo metodológico da randomização cruzada, cada participante é controle dele mesmo, uma vez que a 
intervenção foi realizada em dois momentos, onde aqueles sujeitos pertencentes ao grupo experimental 
em um primeiro momento foram alocados no grupo placebo no segundo momento de coleta e vice-versa. 

Foi desenvolvido na Clínica de Fisioterapia do Centro Integrado de Saúde (CIS) Uninovafapi, no período de 
março e abril de 2017. A população de estudo foi constituída por vinte e oito indivíduos jovens do gênero 
masculino aparentemente saudáveis e sedentários com idade entre 18 e 25 anos. Foram excluídos os 
indivíduos que apresentaram alguma doença ou trauma musculoesquelético nos últimos três meses, os 
que fizeram uso de suplementos alimentares ou uso de medicamentos durante o período de sua 
participação no estudo. Até 24 horas antes da coleta. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com número CAAE 60765116.7.0000.5210 
credenciado junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), do Conselho Nacional de Saúde. A 
proposta metodológica e de amostragem obedeceu aos preceitos estabelecidos na Resolução CONEP 
466/2012. O estudo também obteve o Universal Trial Number (UTN) U1111-1194-7120 junto à 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e registro RBR-46XJ92 nos Registros Brasileiros de Ensaios Clínicos 
(ReBEC). 

A coleta foi realizada em três sessões com intervalo de uma semana entre elas, conforme descrito na figura 
1 referente aos procedimentos e fluxograma, com a seguinte programação: 



Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 23 

 

 
 

161 

[a] A primeira sessão constou de avaliação inicial (preparação, randomização e cegamento), assinatura do 
TCLE, teste de CVMI e teste de fadiga muscular; 

[b] A segunda sessão foi realizada irradiação com laser (grupo A) ou placebo (grupo B), teste de fadiga 
com análise EMG;  

[c] A terceira sessão foi realizada irradiação com laser (grupo B) ou placebo (grupo A), teste de fadiga 
com análise EMG.  

 

Figura 01. Fluxograma dos procedimentos da coleta dos dados. 

 

A randomização foi realizada por sorteio simples para determinar o grupo inicial de cada participante, 
onde os participantes sortearam cartões com as letras A ou B. Aqueles que escolherem o cartão com a letra 
A foram alocados no grupo experimental na segunda sessão de coleta e receberam irradiação com laser de 
baixa intensidade, aplicado no músculo bíceps braquial porções longa e curta. Os participantes que 
sortearam o cartão com a letra B foram alocados no grupo placebo na segunda sessão de coleta e 
receberam a aplicação de laser com o equipamento desligado. Para a terceira sessão da coleta aqueles 
sujeitos alocados inicialmente no grupo experimental foram então alocados no grupo placebo e vice-versa. 
Os procedimentos de intervenção e avaliação foram novamente aplicados. O cegamento dos participantes 
se deu pela utilização de óculos protetor opaco, o qual também é utilizado como medida protetora da 
retina durante a laserterapia.  

Após a avaliação inicial e sorteio dos grupos, o participante ficou em repouso por 5 minutos. Em seguida, 
foi submetido à um teste para determinar a sua Contração Voluntária Máxima Isométrica (CVMI). Foram 
instruídos a realizar duas séries de alongamentos musculares dos flexores e extensores do ombro, 
cotovelo e punho. Em seguida foram posicionados sentados em uma cadeira, mantendo o quadril e joelhos 
flexionados a 90°, com coluna ereta. O braço não dominante foi apoiado em uma mesa com o cotovelo 
fletido a 90°. Foram então instruídos a realizar uma flexão máxima do cotovelo, com o punho em 
supinação, puxando um cabo conectado a um transdutor de tração fixo no chão e conectado a um sistema 
de aquisição de sinais mecânicos para medida da força aplicada em quilogramas força (kgf).  Foi 
verbalmente encorajado a aplicar o máximo de força. Esse procedimento foi repetido por três vezes e 
então e determinada a CVMI pelo melhor valor dos três. Após a irradiação, os participantes foram 
posicionados na mesma forma usada na determinação da CVMI. A pele do braço foi limpa com álcool 70% 
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para diminuir a impedância local. Foram posicionados os eletrodos de captação do sinal eletromiográfico 
no músculo bíceps braquial porções longa e curta, bem como o eletrodo de referência na região do 
acrômio, conforme as recomendações do SENIAM (Surface-EMG for the Non Invasive Assessment of Muscle).  
Os registros eletromiográficos consistiram de amplitude do sinal em µV (microvolts), frequência em Hz e 
RMS (root mean squere). Foram então estimulados a realizar uma flexão do cotovelo, agora em 70% da 
CVMI e deverão manter essa contração por 60 segundos. Durante a contração, foram estimulados 
verbalmente pelos pesquisadores a manter a força. 

A irradiação ocorreu no grupo A na segunda sessão de coleta e no grupo B na terceira sessão de coleta, 
antes do teste de fadiga muscular (figura 1). Foi aplicada por um dos pesquisadores, o qual não teve acesso 
aos resultados do teste de fadiga, para assegurar o cegamento dos pesquisadores. A área da pele a ser 
irradiada foi demarcada, proporcionando irradiação ao músculo bíceps braquial, porção longa e curta. 
Pesquisadores e participantes colocaram os óculos opacos para proteção e cegamento. Os participantes do 
grupo experimental receberam a irradiação por laser e os participantes do grupo placebo foram induzidos 
por simulação de irradiação de laser com o equipamento desligado. A irradiação foi feita de forma 
transcutânea, com sonda perpendicular e em contato com a pele, em 06 pontos de irradiação. 

A densidade de energia foi de 5J/cm2 em cada ponto. O equipamento utilizado foi o Laserhand 
MMOptics®, de diodo de GaAsIP, com 830nm de comprimento de onda e 40mW de potência. Os detalhes 
da irradiação laser estão descritos na Tabela 1. 

Tabela 1: Parâmetros de irradiação pelo equipamento de laser. 

Parâmetros 
 Equipamento Laserhand MMOptcs® 

Fonte de laser Diodo de GaAsIP 
Densidade de energia (J/cm2) 5 
Energia (J) 0,19 
Potência (W) 0,04 
Diâmetro do spot da sonda (cm) 0,22 
Área do spot da sonda (cm2) 0,1 
Número de pontos de irradiação 9 
Tempo de irradiação por ponto (s) 1,9 
Tempo de total irradiação (s) 17,1 
Densidade de potência (W/cm2) 2,63 
Comprimento de onda (nm) 830 

 

Após o esforço o participante permaneceu em repouso por 5 minutos antes de ser liberado.  

Os dados foram coletados e tabulados para análise por meio do software Statistica 7.0 Statsoft®. Os dados 
eletromiográficos foram processados por meio do software Matlab.  A amplitude, frequência e RMS de 
sinal EMG são variáveis escalares e seus valores foram submetidos à verificação de normalidade pelo teste 
de Shapiro-Wilk, adotando um nível de significância de 95%. Os resultados com padrão de normalidade 
foram submetidos ao teste t de Student para comparar as médias e desvios-padrão entre os registros de 
placebos e experimentais. Os resultados sem padrão de normalidade foram submetidos ao teste de Mann-
Whitney U para comparação das variâncias entre registros dos placebos e experimentais. Os valores basais 
pré-irradiação ou placebo foram comparados com os valores pós-irradiação. 

Foi considerado um nível de significância de 95% (p≤0,05) para decisão de rejeição ou não das hipóteses. 

 
3. RESULTADOS 

Participaram do estudo 28 voluntários conforme os critérios de inclusão estabelecidos, receberam 
irradiação com laser os participantes alocados no grupo A da primeira semana de coleta e o grupo B 
receberam placebo. Suas características antropométricas estão descritas na tabela 02. 
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Tabela 02. Descrição dos dados antropométricos da amostra. 

Variável  Média Desvio padrão N % 
Idade  20,75 2,06   
Peso  70,47 12,20   

Altura  1,75 0,07   
IMC  23,10 3,56   

Membro dominante Direito   21 75 
 Esquerdo   7 25 

 

A análise eletromiográfica mostrou uma diminuição da RMS (root mean square) da porção longa do bíceps 
braquial no grupo placebo nos últimos 5 segundos do teste de fadiga. Isso indica uma diminuição de força 
na porção longa do bíceps braquial do grupo placebo, quando comparado ao grupo laser, com significância 
estatística (p<0,05), conforme se observa na figura 02 A.  Esse mesmo efeito foi observado na análise RMS 
da porca curta do bíceps braquial (p<0,05), conforme a figura 02 B.   

Um parâmetro importante para aferir a fadiga muscular pela eletromiografia é a análise espectral da 
frequência mediana (FM). No presente estudo, observou-se uma diminuição da FM tanto no grupo placebo 
quanto no grupo laser. Entretanto, a diminuição no grupo placebo foi maior que no grupo laser indicando 
que o grupo placebo fadigou mais. Isso foi observado tanto para a porção longa do bíceps braquial (figura 
02 C) quanto para a porção curta (figura 02 D), com p<0,05 comparando-se grupos placebo e laser. 

 

  

Figura 02. Gráficos dos resultados da análise eletromiográfica. 

Legenda: 

[a] Gráfico da RMS (root mean square) da porção longa do bíceps braquial. 

[b] Gráfico da RMS da porção curta do bíceps braquial. 

[c] Gráfico da frequência mediana da porção longa do bíceps braquial. 

[d] Gráfico da frequência mediana da porção curta do bíceps braquial. 

[e] *p<0,05. 
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4. DISCUSSÃO 

No presente estudo observou-se um aumento significativo do pico de RMS no grupo irradiado com laser, 
indicando aumento da força na porção longa e porção curta do bíceps braquial, ao passo que a frequência 
mediana diminuiu no grupo placebo, evidenciando maior fadiga na porção curta e porção longa do bíceps 
braquial.  

A Terapia por laser de Baixa Intensidade (TLBI) é uma modalidade de tratamento não invasiva e custo 
acessível que vem sendo largamente utilizada na prática fisioterapêutica. Estudos vêm comprovando que a 
laserterapia desempenha um importante papel na otimização da execução muscular e retardo no processo 
de fadiga muscular.  

A fadiga muscular funciona como processo de defesa do organismo na tentativa de impedir que as 
reservas de energia do corpo se esgotem, pode ser caracterizada pela redução dos níveis de força, durante 
ou após um exercício físico (MACIEL et al., 2013). Algumas características comumente observadas em 
condições de fadiga muscular esquelética são a diminuição da força muscular e do controle motor, bem 
como dor muscular (REIS, 2013). 

Para alguns autores o laser é utilizado principalmente na reparação tecidual, incluindo o tecido muscular, 
que provocará um aumento no número de mitose e desenvolvimento de células epiteliais, promovendo 
aumento da vascularização e síntese de colágeno pelos fibroblastos nos sítios da lesão, sendo esta síntese 
confirmada por estudos in vitro. Observando a diferença no desempenho e fadiga muscular comparando a 
situação do grupo controle, evidenciaram alguns fatores que estavam interferindo em não contato com a 
pele, diminuindo possivelmente a penetração da irradiação, podem ser considerados limitações do estudo 
e provavelmente influenciaram resultados negativos. Deste modo os autores perceberam que esses fatores 
estariam prejudicando os resultados e decidiram utilizar exercício ativo para provocar a fadiga músculo 
esquelético (LEAL JUNIOR et al., 2010). 

O comprimento de onda tem papel fundamental na capacidade de a luz penetrar o tecido mole 
(ENWEMEKA, 2009). Quando a laserterapia é administrada diretamente à pele do indivíduo, certa 
quantidade de luz é atenuada pelas camadas mais superficiais. Tunér e Hode (2002) indicaram que 50% a 
90% da energia é absorvida pela pele e tecidos subcutâneos e a energia de luz remanescente penetra em 
camadas mais profundas dos tecidos (músculo, fáscia profunda, ligamentos).   

Os pesquisadores Enwemeka et al. (2009) e Reddy (2004) indicaram que os diodos com comprimentos de 
onda entre 820-904nm podem transmitir energia de luz entre 2 a 4 cm para além da interface da pele e, 
portanto, são mais adequados para o tratamento de desordens profundas dos tecidos moles, tais como 
aqueles envolvendo músculos, ligamentos e tendões. Diodos com comprimentos de onda entre 400 e 
700nm podem transmitir energia de luz apenas para as camadas de tecido da epiderme e derme (1 cm) e, 
portanto, são mais adequados para a o tratamento de feridas superficiais e doenças de pele (REIS, 2013). 

Resultados similares aos encontrados no presente estudo foram observados em um experimento com 
animais. Descobriu-se que a TLBI poderia retardar o inevitável declínio da contração máxima durante 
repetidas contrações tetânica induzida eletricamente. De acordo com o estudo pré-clínico de Lopes 
Martins et al. (2007), doses específicas de TLBI reduziram os níveis da atividade de creatino-quinase 
muscular, em comparação com o grupo que não recebeu irradiação.  

Em outro estudo realizado pelos mesmos autores, utilizando protocolo para indução de fadiga muscular 
com comprimento de onda de 830nm, foi verificado mais uma vez que o número de contrações realizado 
pelos atletas teve um aumento considerável, mas que o tempo para realiza-las não sofreu modificações.  

O estudo de Costardi et al. (2008) demonstraram que as lâminas dos cortes histológicos dos músculos 
gastrocnêmicos tratados com laser de baixa intensidade de 670nm apresentaram uma recuperação 
qualitativa, com melhor organização do tecido muscular e conjuntivo comparado às lâminas dos cortes 
histológicos dos músculos não irradiados. No estudo evidenciou-se também que a o tratamento com laser 
não se pôde evitar o aparecimento dos sinais de lesão muscular, apesar das evidências, o estudo ressalta 
que obteve surgimento de áreas de menos sinais de lesões e alteração tecidual. 

As mitocôndrias possuem fotorreceptores que captam energia irradiada pelo laser e um desses receptores 
é o citrocomo C oxidase (Cco), que é uma enzima responsável pela transferência de elétrons, processo que 
está diretamente envolvido com a produção de energia. Sendo assim, a TLBI pode aumentar a síntese de 
ATP pela aceleração das reações enzimáticas que ocorrem no processo de respiração celular, gerando uma 
adaptação metabólica nessa organela (SOUZA, 2013). 
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Outra hipótese que sustenta a eficiência desse recurso como capaz de maximizar o desempenho foi 
sugerida pela explicação de que o músculo em atividades intensas possui um metabolismo acelerado e 
uma das vias mais utilizadas nesse processo é anaeróbia alática, que fornece a energia rápida para geração 
de ATP através de fosfocreatina. No entanto, essa ressíntese da fosfocreatina necessita também da fonte de 
ATP que é fornecida pelo metabolismo aeróbio que acontece na mitocôndria e essa ação foi denominada 
lançadeira mitocondrial de creatina, sendo a mesma otimizada na presença da TLBI (SOUZA, 2013). 

Estudos mais recentes de Davis e Fitts (2001) e Gandevia (2001) parecem evidenciar a existência de um 
feedback sensorial que inibe a taxa de descarga dos motoneurônios durante a fadiga, justificando a 
importância dos mecanismos centrais na manutenção de um determinado nível de força. Essa inibição 
poderá resultar de um mecanismo de feedback reflexo proveniente dos mecanorreceptores, 
nomeadamente dos fusos neuromusculares e/ou dos órgãos tendinosos de Golgi, ou das terminações 
nervosas do tipo III e IV, que parecem ser sensíveis ao acúmulo de alguns metabólitos musculares durante 
o exercício (DAVIS; BAILEY, 1997; GANDEVIA, 2001). 

A eletromiografia de superfície (SEMG) permite analisar as ações musculares tanto de membros inferiores 
como superiores durante a realização de exercícios. Sabe-se que a utilização da SEMG pode fornecer 
informações relevantes sobre a atividade das unidades motoras e a mobilização de diferentes tipos de 
fibras musculares. Adicionalmente, diversos autores empregam a SEMG para analisar o comportamento da 
fadiga muscular localizada (RIES, 2016).  

Existem indícios de que a força exercida declina mais rapidamente em indivíduos do sexo masculino, 
durante o desenvolvimento da fadiga esquelética. A partir da observação desses fatores foi que o presente 
estudo decidiu alocar uma população exclusivamente masculina e sedentária, para um resultado mais 
homogêneo, sem riscos de viés. Foram encontradas diferenças entre os dois grupos, placebo e controle, na 
primeira segunda semana de coleta, o que indica que os valores de pico de torque obtidos na fase TLBI 
foram ocasionados pelos efeitos da irradiação, e não por outros fatores, como adaptação dos indivíduos ao 
protocolo. Foram observados também diferenças quanto ao índice de fadiga nas duas fases do estudo. O 
grupo que recebeu placebo, teve os índices de fadiga mais elevados.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que com o avanço da tecnologia, a laserterapia vem ganhando um amplo espaço no âmbito da 
pesquisa científica, através de estudos que evidenciam sua atuação na potencialização de força muscular e 
redução da fadiga. A partir deste estudo pôde-se verificar a eficácia da terapia por laser de baixa 
intensidade em atrasar o desenvolvimento de fadiga e melhorar o desempenho músculo esquelético. 
Entretanto, são necessários mais estudos para elucidar a utilização deste recurso a interação entre a 
radiação laser e os mecanismos moleculares de recuperação e performance muscular. 
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Resumo: As lesões por pressão (LPP) constituem um dos principais eventos adversos 

encontrados em serviços e instituições de atenção à saúde. Para os pacientes, trazem dor 

e sofrimento e podem contribuir, em associação com outras causas, para a 

morbimortalidade. Nesse contexto, é necessário que sejam utilizados meios de 

conhecimentos, para prevenção desses eventos adversos. Inicialmente foi idealizado  um 

equipamento com sensor de posição de baixo  custo, que fixado junto ao corpo do 

paciente, indica a alteração de decúbito de forma precisa, que sinaliza quando o 

procedimento não foi realizado, sendo programada conforme a prescrição de 

enfermagem e necessidade do paciente, possibilitando a monitorização do enfermeiro 

através de um micro controlador que possui conectividade com internet. O objetivo desse 

estudo foi desenvolver um equipamento eletrônico capaz de monitorar a mudança de 

decúbito e por sua vez, auxiliar na prevenção das lesões por pressão. Sendo 

conhecedores das dificuldades enfrentadas por enfermeiros para acompanhamento da 

qualidade dos cuidados prestados pela equipe e pela escassez de recursos humanos que 

geralmente é encontrado nas unidades de saúde, percebe-se na prática assistencial a 

necessidade de implementar novas tecnologias que visam a praticidade e que auxiliem no 

cumprimento do cuidado proposto. Com esse estudo o equipamento desenvolvido 

demonstra-se como um importante aliado no trabalho voltado a prevenção dessas 

lesões. 

 

Palavras-Chave: lesão por pressão; enfermagem; tecnologia 
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1. INTRODUÇÃO 

A segurança é o primeiro domínio da qualidade na assistência à saúde. Não   há como oferecer uma boa 
assistência se esta não for realizada com segurança.      O conceito de Segurança do Paciente se refere a 
redução de riscos de danos desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável. 
Esses danos são conhecidos como eventos adversos. Dessa forma, entende-se que os eventos adversos são 
danos não intencionais decorrentes da assistência prestada ao paciente, não relacionadas à evolução 
natural da doença de base (ANVISA, 2013). 

As lesões por pressão (LPP) constituem um dos principais eventos adversos encontrados em serviços e 
instituições de atenção à saúde. Para os pacientes, trazem dor e sofrimento e podem contribuir, em 
associação com outras causas, para a morbimortalidade (REBRAENSP, 2013). 

A etiologia é multifatorial, inclui fatores intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo, como idade, comorbidades, 
condições de mobilidade, estado nutricional e nível de consciência, entre outros (ROGENSKI; KURCGANT, 
2012). 

As LPPs podem desenvolver-se em poucos dias após internação. Estudo realizado em instituição hospitalar 
brasileira identificou tempo médio de internação de 56,8 dias, variando de 15 até 373 dias, sendo que 92,6% 
dos pacientes desenvolveram LPP a partir de 16 dias hospitalização (SANDERS e PINTO, 2012). 

Segundo a National Ulcer Advisory Panel (2016), a definição nacional para lesão por pressão é colocada 
como um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência 
óssea ou relacionada ao uso de equipamento médico ou a outro artefato. 

Até o ano de 2016, as LPPs, eram denominadas de úlceras por pressão, sendo que o sistema de 
estadiamento dessas lesões foi definido por Shea (1975) apud Panel (2016), a mudança da terminologia se 
deu pelo fato de que o termo “lesão” descreve com mais precisão a destruição tecidual em pele intacta e ou 
ulcerada (PANEL, 2016). 

No Brasil, a prevenção da LPP nas instituições hospitalares passou a ter maior destaque a partir da 
publicação da Portaria 529 de 1 de abril de 2013 pelo Ministério da Saúde. Esta Portaria instituiu o 
Programa Nacional de segurança do Paciente e “tem como objetivo reduzir, a um mínimo aceitável, o risco 
de dano associado ao cuidado de saúde”. A LPP é considerada um evento adverso, isto é, um incidente que 
resulta em danos para o paciente (BRASIL, 2013). 

Além disso, pelo importante impacto financeiro que representam às instituições de saúde, as LPP são 
consideradas problemas socioeconômicos e educacionais, devendo-se investir constantemente em ações 
de prevenção pensando na relação custo-benefício destas ações em relação às despesas de tratamento. Um 
paciente que desenvolve uma LPP demanda, em relação ao cuidado de enfermagem, 50% a mais de tempo, 
dado que evidencia a necessidade e relevância dos cuidados preventivos (FERREIRA et al, 2016). 

Contudo, a relevância da adoção de medidas preventivas das LPPs é inquestionável, especialmente na 
tentativa de evitar os custos intangíveis que, ao se referirem ao sofrimento físico e ou psíquico, são os mais 
difíceis de serem medidos ou valorados, visto dependerem da percepção que o paciente tem sobre seus 
problemas de saúde e as suas consequências sociais (PEREIRA; SOARES, 2012). 

Assim, a forma de prevenção da LPP conhecida e utilizadas pelos profissionais, se destaca como a mais 
usual a mudança de decúbito, pois tem o benefício de descomprimir as áreas sob proeminências ósseas 
(PEREIRA; LUDVICH; OMIZZOLO, 2016). 

Entretanto, na rotina, as medidas que os profissionais realizam ou orientam a realizar não são suficientes 
para atender as necessidades dos pacientes, uma vez que quando classificados como risco moderado a alto, 
o Ministério da saúde recomenda a associação de várias outras medidas (VIEIRA et al, 2016). 

O protocolo do Ministério da saúde recomenda que, pacientes que apresentam baixo risco de desenvolver 
LPP, devem ser realizadas medidas preventivas, tais como: 

Cronograma de mudança de decúbito; otimização da mobilização; proteção do calcanhar; manejo da 
umidade; nutrição, fricção e cisalhamento; bem como uso de superfícies de redistribuição de pressão. Para 
aqueles que são considerados com risco moderado, devem ser procedidas todas as medidas citadas para 
os pacientes de baixo risco, acrescentando mudança de decúbito, com posicionamento à 30º. Para os de 
risco alto, as mesmas já realizadas com aqueles de risco moderado, mais a utilização de coxins de espuma 
para facilitar a lateralizarão à 30º. Para pacientes com índices muito alto de desenvolver a LPP, 
recomenda-se todas as medidas citadas e a utilização de superfícies de apoio dinâmico com pequena perda 
de ar, se possível, além do manejo da dor (ANVISA, 2013). 
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É claro que a rotina de trabalho, muitas vezes, não permite atender às reais necessidades desses pacientes. 
Talvez, parte desses acamados devesse ser atendida por modalidades diferentes de atenção domiciliar, para 
tanto necessitariam ser classificados de acordo com a complexidade dos casos (VIEIRA, et al, 2016). 

Contudo, pode-se observar que a LPP ainda é uma das grandes preocupações dos profissionais de 
enfermagem pelo fato de desempenharem o papel de cuidar dos indivíduos confiados à eles. Sendo assim, 
é indispensável que estes profissionais tenham um instrumento para que possam identificar os pacientes 
com maior risco   de desenvolver a LPP e implementar medidas que visem reduzir o aparecimento da 
mesma (PEREIRA, et al, 2016). 

 

2. OBJETIVO 

Desenvolver um equipamento eletrônico na forma de sensor de mudança de decúbito para auxílio a 
prevenção das lesões por pressão. 

 

3. MÉTODO 

Visando o bem estar do paciente, e a fim de evitar possíveis eventos adversos, tendo em vista o custo 
benefício para a instituição, foi idealizado um equipamento capaz de indicar o exato momento de realizar a 
mudança de decúbito, fornecendo histórico de todos os eventos realizados e possibilitando a configuração 
dos intervalos com base na prescrição de enfermagem e necessidade do paciente. Sua concepção se baseia 
na tecnologia da internet das coisas (IoT), permitindo mobilidade, baixo custo e conectividade. 

 

3.1. DESENVOLVIMENTO DO EQUIPAMENTO 

Convidamos profissionais da saúde da enfermagem e engenheiros para o início do processo de idealização 
do equipamento, sendo realizada uma reunião juntamente com uma participante do grupo de 
desenvolvimento desse estudo. 

Inicialmente foi elaborado um protótipo do equipamento para entender os requisitos e funcionalidades. O 
profissional de saúde identificou as necessidades e os engenheiros traduziu as informações criando regras 
para implementação no cuidado, com base nos requisitos e funcionalidades foi possível desenvolver um 
equipamento pequeno, sem fio, capaz de monitorar a posição e os movimentos do paciente podendo ser 
fixado no abdome. 

O sensor possui três modos de comunicação: wireless, bluetooth e o Lora, que permite transmitir dados 
via radiofrequência, possibilitando a comunicação em regiões que não dispõem de rede wireless ou de 
equipamentos com bluetooth (HELTEC, 2019). 

Além deste equipamento responsável por processar, armazenar, apresentar e transmitir dados, foi 
utilizado um acelerômetro triaxial ADXL345 para monitorar a posição angular do paciente. 

Para que o desenvolvimento se tornasse compatível com as necessidades propostas, foi elaborado um 
projeto computacional permitindo a compatibilidade dimensional com as geometrias adequadas ao seu 
uso conforme pode ser observado na figura 1. 

 
Figura 1 Projeto 3D do equipamento e seu dimensional 

Fonte: elaboração do autor. 
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Com o auxílio de uma impressora 3D, foi confeccionado a caixa de montagem exatamente de acordo com o 
projeto foi realizado a montagem com a placa eletrônica e obtendo por sua vez o protótipo em condições 
finais como pode ser observado na figura 2. 

 

Figura 2 – Protótipo em condições finais. 

Fonte: elaboração do autor. 

 

O sistema é dividido em equipamento e servidor, sendo que o equipamento deve permitir funcionalidade 
mesmo quando não estiver conectado ao servidor. Da mesma forma, o servidor deve indicar que o 
equipamento não está conectado e apresentar o histórico e as configurações do equipamento.  

Foi utilizado um banco de dados relacional MySQL, que tem como função armazenar os dados em tabelas e 
garantir sua integridade e segurança. 

A interface do cliente é composta de HTML, CSS e JavaScript. O HTML estrutura os dados e campos 
pertinentes à aplicação, e o CSS fornece os estilos, posições e geometrias aos elementos gráficos. Por fim, o 
JavaScript estabelece interatividade, animações entre o servidor e o usuário. 

Considerando a possibilidade da extensão das lesões, profundidade e a necessidade do cliente, o horário pode 
ser ajustado/programado, indicando o tempo de permanência no mesmo decúbito. Para tanto, após sua 
programação o equipamento transmitirá um alerta informando que o tempo pré-determinado foi expirado, 
essa condição levará o profissional a realizar a mudança de decúbito dentro do tempo esperado. 

Dessa forma, o sistema desenvolvido para o equipamento possibilitou que o decúbito fosse sinalizado, 
indicando quanto tempo e qual alternância de decúbito a ser realizado variando entre lateral direito, 
esquerdo e dorsal, sendo indicado no display do equipamento conforme figura 3. 

 

Figura 3 - Detalhes da indicação no display do equipamento. 

Fonte: elaboração do autor.  

 

Na prática em uso hospitalar, o software poderá ser instalado no sistema de prontuário eletrônico ou 
integrado com uma versão web, também possui a possibilidade do acesso de forma remota com o auxílio 
de um equipamento móvel. 

O acesso é realizado através de um login e senha, garantindo a segurança das informações, além de 
identificar o enfermeiro responsável. Após o acesso ao prontuário eletrônico o enfermeiro visualizará a 
unidade e as condições dos pacientes, conforme ilustrado na figura 4. 
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Figura 4 - Tela inicial do usuário, painel principal e painel do paciente. 

Fonte: elaboração do autor  

 

Nesta interface, o enfermeiro poderá acompanhar o procedimento realizado a todos os pacientes 
cadastrados neste setor como dependentes. Os usuários serão inseridos automaticamente quando é 
prescrita a mudança de decúbito pelo enfermeiro.  

Os leitos estarão dispostos indicando o decúbito que o cliente está no momento e a próxima posição que 
ele deverá ficar. No painel principal, a lista de pacientes é ordenada do paciente que possui maior tempo 
vencido ou menor tempo disponível até a próxima mudança de decúbito, permitindo uma priorização 
rápida ao profissional de enfermagem frente aos demais pacientes conforme figura 5. 

 
Figura 5 - Painel principal. 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Ao término do plantão o enfermeiro deverá assinar os dados obtidos pelo sistema que registrar se o 
procedimento foi realizado conforme prescrição de enfermagem, caso seja identificada alguma não 
conformidade, cabe ao enfermeiro justificar o ocorrido. 
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Os dados serão obtidos por meio da realização do procedimento prescrito e ficarão salvos no sistema para 
acesso, podendo ser visualizado de modo geral, mostrando o cuidado prestado a todos os pacientes 
acessando o sistema por unidade ou de modo individual. 

 

3.2. FASE DE TESTE 

Diante disso, foi realizado teste com um boneco, para representar o paciente, sendo acoplado o 
equipamento de forma a validar se as indicações apresentadas no equipamento estão de acordo com a 
atual posição do boneco e de acordo com a prescrição conforme demonstra a tabela 1 e a figura 6. 

 

Tabela 1 – Resultado do teste de caixa preta. 

 
Fonte: elaboração do autor. 

 

 
Figura 6 - Demonstração do decúbito através do boneco. 

 
Fonte: elaboração do autor. 

 

A imagem demonstra que o equipamento instalado no boneco para a realização da simulação, indicou a 
correta posição do decúbito conforme prescrição, e manteve em concordância com os dados enviados para 
a aplicação na web e nos equipamentos móveis. 

Com isso, o enfermeiro pode acompanhar em tempo real, pelo monitor ou qualquer equipamento móvel, cada 
mudança de decúbito. Quando essa não for realizada por algum motivo, o enfermeiro em tempo hábil, terá 
a possibilidade de realizar seu julgamento clínico de forma assertiva, evitando desse modo danos que 
possam ocorrer devido à falha na realização do procedimento. 
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4. DISCUSSÃO 

A partir de experiências vividas pelos profissionais de enfermagem e com intuito de melhorar a assistência 
prestada ao paciente, visando a otimização da prática de enfermagem, são necessárias pesquisas 
tecnológicas para a construção de equipamentos, com a finalidade de intervir em situações que envolvem a 
prática do profissional de enfermagem. 

Segundo Pedro et al. (2015), a importância para prevenção é a mudança periódica de decúbito, com alívio da 
pressão no local da lesão, corroborando com Medeiros, Lopes e Jorge (2009), que enfatiza como um dos 
principais cuidados a mudança de decúbito de 2/2 horas ou de 4/4 horas. 

Assim, com a modernização tecnológica, o profissional da área de saúde deve usufruir desses novos 
recursos como fonte de ferramenta para otimizar sua assistência diária, inovando e aperfeiçoando sua 
prática e, tornando-a mais humanizada (LIMA, 2016). Dessa forma, a tecnologia pode ser percebida como 
recursos utilizados para aplicar o conhecimento científico (técnicos) na execução de tarefas, tornando 
assim, a assistência de enfermagem mais assertiva (CROZETA 2010). 

A importância do conhecimento da tecnologia, devido a mudanças na demanda dos cuidados em saúde, 
torna-se necessário. A aplicabilidade de recursos também tecnológicos para a tomada de decisão, 
proporciona uma melhora na qualidade prestada ao paciente (AQUINO et al., 2010). 

Segundo Koerich et al.(2006) a tecnologia usufrui de fórmulas utilizada pela ciência, para criar artefatos 
que através de comandos obedeçam ao homem. Entretanto a tecnologia em enfermagem é específica, pois ao 
prestar cuidado ao ser humano, não podemos utilizar uma única conduta, e sim ajustá-las conforme a 
característica de cada indivíduo, a fim de proporcionar um cuidado adequado. 

O uso da tecnologia não é oposição ao toque humano, mas se mostra como um fator importante no objeto 
deste toque, dando significado ao processo de cuidar e descaracterizando como desumana, pois confirma 
seu lado objetivo, deixando cada vez mais eficiente a atividade humana, agregando uma qualidade 
superior nos cuidados prestados (PEREIRA et al,2012). 

A tecnologia em favor da saúde permite uma contribuição ligada de forma direta ao êxito e aplicabilidade 
da segurança do cuidado, proporcionando novas alternativas à assistência humanizada. No entanto, o uso de 
tecnologia para o desenvolvimento da assistência de enfermagem, torna-se mais eficaz e completa quando 
existe interação entre tecnologia e humanização, com esse conjunto o cuidado não se apresenta de forma 
fragmentada (SALVADOR et al, 2012). Corroborando com Pereira et al, (2012) que enfatiza que haja um 
equilíbrio entre o uso da tecnologia e o papel desempenhado pelo enfermeiro, como estabelecer relações 
harmoniosas entre o cuidado e a tecnologia, determinando assim, que o impacto do uso das esferas 
tecnológicas recaia de forma positiva sob a assistência prestada. 

Dessa forma, as ações de prevenção dos profissionais de enfermagem visam impedir que o estímulo 
desencadeante de úlcera por pressão venha a ocorrer. O valor da prevenção, como meio de atenuar 
morbidade e reduzir a mortalidade é imensurável.  

Tomar decisões qualificadas e bem direcionadas pode determinar o sucesso ou o insucesso profissional e 
da organização. Nesse contexto, agir de forma humanizada, agregar o uso da tecnologia em benefício da 
saúde, como fortalecer o cuidado prestado, permitindo a tomada de decisão diante do raciocínio clínico, 
sempre de acordo com a exclusividade gerada por cada indivíduo (PEREIRA et al, 2012). 

 

5. RESULTADOS 

O cuidado de enfermagem realizado pela equipe, baseia-se na prescrição de enfermagem que deverá ser 
seguida rigorosamente para que o cuidado seja eficiente. Sendo conhecedores das dificuldades 
enfrentadas por enfermeiros para acompanhamento da qualidade dos cuidados prestados pela equipe e 
pela dificuldade de recursos humanos que geralmente é encontrado nas unidades de saúde, percebe- se na 
prática assistencial a necessidade de implementar novas tecnologias que visam a praticidade e que 
auxiliem no cumprimento do cuidado proposto. 

Para tanto foi desenvolvido um equipamento que auxilia para que a mudança de decúbito seja realmente 
eficiente em sua finalidade e para que seja respeitado o tempo e a alternação do decúbito, assim como 
proporciona ao enfermeiro fazer o acompanhamento do procedimento em tempo real por meio de 
monitorização a todos os clientes. Faz ainda o registro das alternâncias e o horário que foram realizadas 
caso seja necessário o acesso a essas informações posteriormente. 
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6. CONCLUSÃO 

Esse estudo possibilitou desenvolver um equipamento eletrônico para auxiliar a equipe de enfermagem na 
prevenção de úlceras por pressão. O equipamento desenvolvido demonstra-se como um importante aliado no 
trabalho voltado a prevenção dessas lesões. Essa condição é possibilitada pelo fato desse auxiliar a equipe 
de enfermagem a realizar o procedimento no tempo certo, proporcionar ao enfermeiro o monitoramento do 
cuidado em toda a unidade e ainda trazer segurança ao paciente conforme metas de segurança 
preconizadas, relacionadas a prevenção desse evento. 

O equipamento cumpre com o objetivo proposto nesse estudo. Porém, cabe lembrar que o mesmo foi testado 
apenas em boneco e, necessita ser colocado em prática em pacientes, para que assim possa ser avaliado 
em relação a sua funcionalidade e pratica assistencial, tanto em relação a aceitação do paciente, bem como 
pelos profissionais de enfermagem. Vale ressaltar ainda, que se trata de um protótipo e, que será 
aperfeiçoado em estudos futuros. 
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Avaliação dos parâmetros termográficos e a percepção 
da fadiga muscular em atletas de badminton submetidos 
à laserterapia 
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Resumo : Badminton é um esporte de raquete, que conta somente com a realização de 

atenuados movimentos repetitivos. A fadiga muscular (FM) é um fenômeno comum nas 

atividades esportivas diárias, resultando em uma piora da performance motora. Objetivo: 

Analisar os parâmetros termográficos e a percepção da fadiga muscular em atletas de badminton 

submetidos à laserterapia. Metodologia: Trata-se de um estudo de intervenção, controlado, 

randomizado, duplo-cego, com delineamento longitudinal, realizado nas dependências do 

ginásio de esportes da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Foram recrutados 30 jogadores de 

ambos os sexos, em que após aplicação dos critérios de elegibilidade, 24 foram distribuídos 

aleatoriamente em 2 grupos: grupo controle (n=12) e grupo experimental (n=12), os quais 

foram avaliados através do questionário sociodemografico, escala de estresse e recuperação 

para atletas e avaliação termográfica. O grupo experimental foi submetido ao protocolo de 

irradiação com laserterapia no espectro do infravermelho próximo, enquanto, os voluntários do 

grupo controle não foram submetidos a nenhuma intervenção. A análise estatística foi realizada 

através do teste de normalidade de Kolmogorov-Sminorff, seguido do teste não paramétrico de 

Wilcoxon. Resultados: Observou-se melhora em 11 domínios do (RESTQ-sport), entre eles: 

fadiga e falta de energia (p= 0,05) no grupo laser. Na análise termográfica intergrupo 

demonstrou resultados referentes ao ombro direito, primeiro dia (p=0,0012) e no segundo dia 

(p=0,001). Conclusão: Conclui-se que a laserterapia apresentou efeitos positivos quanto à 

redução da percepção da fadiga muscular, falta de energia assim como foi verificado que esse 

recurso não promoveu efeitos térmicos. 

Palavras-chave: badminton; fadiga muscular; Laser.  
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1. INTRODUÇÃO 

Badminton é um esporte de raquete que faz parte do grupo de esportes de rede e que tem crescido no 
Brasil principalmente pelo seu apoio motivacional. (KATH, 2014).  

Segundo Browne et al., (2013) o badminton é o segundo esporte mais praticado em vários lugares do 
mundo e está presente nas olimpíadas desde os jogos de 1992, porém, ainda existem poucas informações 
quanto as características físicas dos seus praticantes.  No badminton não existe o contato físico, somente a 
realização de atenuados movimentos repetitivos (saltos, mudança de direção, além das diversas posturas 
corporais executadas.), fazendo com que este esporte necessite de uma rápida agilidade, exigindo o 
esforço máximo dos atletas ao longo do jogo.  

A fadiga muscular (FM) é um fenômeno comum nas atividades esportivas e diárias, resultando numa piora 
da performance motora. Ela é considerada um dos fatores causadores de lesões músculo-esqueléticas. 
Segundo De Souza et al. (2012), a fadiga muscular é caracterizada como a incapacidade dos músculos de 
gerar voluntariamente ou manter níveis de força de forma simultânea e eficiente por um determinado 
período, resultando na redução do desempenho, tornando-se um fenômeno sério que pode levar os atletas 
a lesões. Este fenômeno acontece frequentemente, principalmente em atletas, porém seus mecanismos de 
ação não são totalmente compreendidos. (BRITO,2012).  

Existem dois tipos de fadiga aqueles com uma origem central, que se referem a um desempenho reduzido 
devido a uma falha na transmissão de estímulos neurofisiológicos do sistema nervoso central para o 
músculo esquelético e fadiga periférica, que está relacionado com a perda de substratos de energia locais e 
metabolitos resultantes de aumento de reações bioquímicas celulares, resultando em falha do mecanismo 
contrátil (SOUZA  et al., 2016).  

Muitos estudos demonstram a eficácia do laser de baixa intensidade e sua utilização para diminuição da 
fadiga muscular. (GUIMARÃES,2013). A TLBI tornou-se um recente recurso para melhorar o desempenho 
muscular, pois sua aplicação produz melhora os níveis de marcadores biológicos diretamente relacionados 
com a recuperação do sistema músculo esquelético, regeneração de tecidos, redução da inflamação, fadiga 
muscular entre outros, baseia-se na aplicação de luz na gama de 1 a 500 mW em um aspecto visível ou 
invisível em uma determinada região do corpo penetrando a pele estimulando e dando uma maior 
disponibilidade energética as células do tecido. (Gomes et al., 2014) 

 Segundo Bublitz et al., (2016) a utilização da TLBP tem reduzido de forma significativa os níveis de fadiga 
muscular, melhorando o metabolismo mitocondrial, no que se refere a síntese de Adenosina Trifosfato 
(ATP). Dessa forma, a laserterapia vem sendo utilizada como fator preventivo da fadiga muscular 
periférica. (KAKIHATA,2016). 

Segundo Bandeira et al. (2013) a termografia é um método que utiliza recursos não invasivos e sem 
contato utilizado para registrar padrões térmicos durante algumas atividades extenuantes. Durante à 
fadiga muscular há uma variação térmica no local causado pelo aumento do fluxo sanguíneo na área, 
alguns estudos tem demostrado que a termografia pode ser utilizada como método auxiliar na prevenção 
de lesões por excesso de fadiga. (NOLA et al., 2012). 

Portanto o presente estudo tem como objetivo avaliar os parâmetros termográficos e a percepção da 
fadiga muscular em atletas de badminton submetidos à Laserterapia.  

 

2. METODOLOGIA 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê em Ética e Pesquisa do Centro Universitário Santo Agostinho 
(UniFSA) sob o parecer número 2.498.244. A pesquisa configurou-se como um estudo de intervenção, 
controlado, randomizado, duplo cego com delineamento longitudinal e abordagem qualitativa, realizado 
nas dependências do ginásio de alto rendimento, situado na Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

Participaram do estudo 30 atletas de ambos sexos, que assinaram um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Foram incluídos no estudo jogadores com 1 ano na modalidade profissional, com faixa 
etária entre 11 a 20 anos, jogadores destros e com frequência de treino regular. Foram excluídos os atletas 
que utilizassem medicamentos e/ou suplementos nutricionais, que sofreram lesão musculoesquelética nos 
membros superiores e/ou inferiores antes da realização do estudo, jogadores com lesões 
neurodegenerativa ou infecciosa, histórico de cirurgia recente e aqueles com diferentes tipos de 
comorbidades contraindicadas para o uso da TLBI. 
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Após aplicação dos critérios de elegibilidade, 24 atletas foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos 
distintos: grupo controle (n=12) e grupo laserterapia (n=12). Após os esclarecimentos quanto a realização 
do estudo e aos objetos da pesquisa, os mesmos realizaram a assinatura do TCLE e foram submetidos a 
triagem clínica por meio de uma avaliação padronizada pelos autores do estudo, o questionário de stress e 
recuperação para atletas (RESTQ-sport) e por fim, foi realizada a análise termográfica. 

Para a avaliação clínica, foi empregado um questionário semi-codificados, pelos autores da pesquisa, que 
continham informações sobre a idade, peso, altura, tempo que pratica o esporte, histórico de lesões, e 
cirurgias devido à lesões desportivas. 

O questionário RESTQ-Sport foi utilizado para avaliação do estado de estresse e recuperação dos 
jogadores. Os atletas foram submetidos a avaliação em uma sala de reunião (mantendo os voluntários em 
um nível de nível de privacidade e tranquilidade para que os voluntários não sentissem nenhum tipo de 
constrangimento ou incômodo). Este questionário é constituído por 19 escalas (Estresse Geral, Estresse 
Emocional, Estresse Social, Conflitos/Pressão, Fadiga, Falta de Energia, Queixas Somáticas, Sucesso, 
Recuperação Social, Recuperação Física, Bem-Estar Geral, Qualidade de Sono, Perturbações nos Intervalos, 
Exaustão Emocional, Lesões, Estar em Forma, Aceitação Pessoal, Auto-Eficácia e Auto-Regulação), sendo 
que os mesmos foram respondidos antes dos procedimentos de intervenção, assim como ao fim do estudo. 

Posteriormente a análise dos questionários, foi captado as imagens termográficas, as quais foram 
adquiridas através de uma câmera termográfica (FLIR C2).  Esta câmera tem resolução integrada de 320 X 
240 pixels e sensibilidade para detectar diferenças de temperatura menores de 0,10 °C. As imagens 
termográficas foram adquiridas em ambiente climatizado e com controle digital de temperatura e 
umidade. Os sujeitos foram avaliados em dois momentos distintos, em que no primeiro momento, a 
avaliação correspondeu no período pré-treino, e o segundo ao momento pós-treino dos atletas, não 
interferido na rotina de treinamento e descanso dos atletas. 

Os pacientes do grupo laser foram tratados com a aplicação da Laserterapia (Laserpulse IBRAMED), 
emitindo irradiação infravermelha, com comprimento de onda de 904 nm, potência de mw por contato 
direto com a pele, área de focalização de 0,50 cm2, dose de 11/Jcm², tempo 60 segundo, de forma pontual. 
Foram realizadas três aplicações sendo uma a cada dia com intervalo de 24 horas entre as sessões durante 
uma semana, as sessões foram realizadas antes do protocolo de treino.  

O laser foi irradiando nos seguintes pontos: no músculo deltóide que foi irradiado por nove pontos (Figura 
1.A), sendo, três pontos em fibras anteriores, três pontos em fibras médias e três pontos em fibras 
posteriores, com uma distância de 2 cm entre cada ponto e três pontos na cabeça longa do bíceps (figura 
1.B). Já os voluntários do grupo controle não foram submetidos ao processo de intervenção ativa com 
laser, em que os mesmos realizaram somente o protocolo de avaliação sempre no início e fim do treino, 
por meio da captação termográfica. 

Figura 1(A) Demarcação dos pontos de aplicação do laser de baixa intensidade. Nove pontos no deltóide. 

1(B) Três pontos na cabeça longa do bíceps. 

  

Os dados foram analisados com o auxílio do programa Graphpad Prism v. 5. Para análise da distribuição 
dos dados amostrais foi aplicado o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, seguido do teste não 
paramétrico de Wilcoxon, considerando um nível de significância de 5% (p<0,05). 
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3. RESULTADOS  

A tabela 1 apresenta os resultados referente a caracterização geral da amostra estudada. Foi possivel 
verificar que os voluntários do grupo controle apresentavam uma estatura média de 1,6±0,4 cm, peso de 
53±4,9 Kg e faixa etária de 14±1,0 anos, enquanto que os participantes incluídos no grupo laser 
evidenciavam uma estatura de 1,5±0,1 cm, peso de 56±5,1 Kg e a idade de 16±1,0 anos.  

Tabela 1.  Características gerais dos voluntários incluídos nos grupos estudados. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

A tabela 2 enfatiza os resultados obtidos nos grupos estudados (controle e laser) acerca do questionário 
de estresse e de recuperação para atletas (RESTQ-Sport). Pela análise intragrupos dos voluntários 
incluídos no grupo controle, foi possível observar que apenas os dados referentes ao sucesso (p=0,02) 
apresentaram resultados significativos, enquanto, que nas demais varáveis não se verificou resultados 
expressivos. Já em relação aos valores referentes ao grupo laser na avaliação intragrupos demonstrou que 
resultados significativos nas variáveis: estado geral (p=0,02), estado emocional (p=0,02), estado social 
(p=0,02), falta de energia (p=0,12), sucesso (p=0,09), relaxamento social (0,008), relaxamento somático 
(0,008), auto-eficácia (0,04) e aceitação pessoal (p=0,05), enquanto, que não foram observadas respostas 
significativas nas outras variáveis estudadas.  

 

Tabela 2. Resultados obtidos na análise intragrupos acerca do questionário de estresse e de recuperação 
para atletas (RESTQ-Sport) 

Fonte: Autores, 2018 

 

A figura 1 apresenta os resultados obtidos acerca da análise intergrupos sobre os grupos do presente 
estudo (controle e laser). Foi possível verificar que na comparação entre a fadiga muscular no 1º dia (FAD 
1) em ambos os grupos não foi observado diferenças significativas, enquanto, que na avaliação após 2 dias, 
foi enfatizado que o grupo laser (p=0,001) apresentou resultados expressivos em relação ao grupo 
controle. Já em relação a variável falta de energia no 1ºdia, a comparação entre os grupos não evidenciou 
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diferenças entre os dados obtidos, enquanto, que na avaliação entre os resultados do 2º dia, mostraram 
que o grupo laser (p=0,05) apresentou resultados significativos em relação ao grupo controle.  

 

Figura 1. Resultados obtidos na análise intragrupos acerca do questionário de estresse e de recuperação 
para atletas (RESTQ-Sport) 

Fonte: Autores, 2018. 

 

A Tabela 3 enfatiza os resultados obtidos acerca da análise termográfica nos grupos estudos. Na análise 
intragrupo dos voluntários submetidos à terapia controle, foi possível verificar que não houve resultados 
significativos entre os tempos experimentais analisados (1º e 2º dia). Os dados obtidos da avaliação 
intragrupo demonstrou que as variáveis referentes ao ombro esquerdo 1º dia (p=0,030), ombro direito 1º 
dia (p=0,0012), ombro esquerdo 2º dia (p=0,016) e ombro direito 2º dia (p=0,0001) apresentaram 
resultados expressivos. Na análise intergrupos foi verificado que apenas os dados referentes ao ombro 
esquerdo 2º dia, demonstraram resultados expressivos em relação ao grupo controle (ombro direito 2º 
dia).  

 

Tabela 3. Resultados dos valores obtidos nos grupos estudados (controle e laser) acerca da termográfia. 

 

Fonte: Autores, 2018 

 
4. DISCUSSÃO  

O presente estudo teve como objetivo avaliar os parâmetros termográficos e a percepção da fadiga 
muscular em atletas de badminton submetidos à laserterapia. Após grandes esforços em atividades físicas 
extenuantes, especialmente com contrações excêntricas, há um declínio no desempenho contrátil do 
músculo, que normalmente se recupera após descanso (ALMEIDA et al, 2012). A partir desses esforços, a 
musculatura torna-se mais suscetível a lesões musculares e/ou traumas esportivos, fazendo com que o 
atleta fique afastada da modalidade esportiva por semanas e/ou meses (RENNO et al, 2014). Diversas 
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modalidades terapêuticas vêm sendo empregadas na prática esportiva, com intuito de promover a 
melhora da performance muscular e desempenho esportivo, sendo que dos métodos mais comuns, 
destaca-se a laserterapia, que tem como objetivo combater ou minimizar os efeitos deletérios da fadiga 
muscular. 

Em geral, a maioria dos estudos revisados Junior et al (2010), Vieira et al  (2012), Vieira e colaboradores, 
2014; kaisar e colaboradores, 2016; Laferdin e colaboradores, 2017), enfatizaram que a TLBI promove 
efeitos positivos sob o tempo de recuperação muscular, contribuindo para a redução da percepção da 
fadiga muscular, devido aos efeitos fotobiomoduladores. Estudos realizados por Pessoa et al. (2017), Costa 
et al. (2017) e Prianti et al. (2018) ressaltaram os principais efeitos fotobiomoduladores iniciam-se logo 
após a fotobioestimulação dos fotorreceptores ativos encontrados nas cristas mitocondriais (citocromo-c-
oxidase), os quais promoverão respostas fotobiomoduladoras em curto e longo prazo, como: aumento da 
síntese de adenosina trifosfato (ATP), incremento da angiogênese, proliferação de fibroblastos, 
estimulação da síntese de colágeno, redução do estresse oxidativo e a manutenção da homeostase 
intracelular. 

Este estudo avaliou a ação da TLBI sobre a percepção psicológica em atletas na prática esportiva do 
badminton. Vieira et al. (2011) avaliaram o índice de fadiga muscular dos músculos extensores do joelho, 
em que foi comprovado que o protocolo de tratamento associado entre a laserterapia e o treino resistido 
contribuíram significativamente na redução da fadiga muscular. Vieira et al. (2014) investigaram os 
efeitos da laserterapia sob a resistência à fadiga, mediante a realização de um protocolo isocinetico, sendo 
que foi verificado com a realização do estudo que a laserterapia proporcionou respostas benéficas quanto 
a redução dos índices de fadiga muscular, favorecendo a prevenção lesão muscular induzida pelo exercício 
e/ou recuperação muscular efetiva.  

Lanferdin et al. (2017) demonstraram em seu estudo realizado com praticantes de ciclismo que diferentes 
irradiações no espectro eletromagnético do infravermelho próximo (710 nm à 904 nm), em diferentes 
parâmetros de dosagem (energia) favoreceram a melhora da exaustão muscular ao longo da pratica 
esportiva, foi enfatizado que doses (energia) mais altas (6J a 10 J) tendem a melhorar tanto o desempenho 
muscular quanto a ativação muscular quando submetidos a testes de exaustão.  

Atualmente na literatura vigente não existe ainda uma consolidação entre os principais parâmetros 
dosimétricos (comprimento de onda, potência, energia, densidade de energia e tempo) essenciais para 
promover a recuperação muscular e, consequentemente, auxiliar a redução da fadiga muscular, assim 
como o número de aplicações necessária para favorecer a resposta terapêutica. Já Oliveira et al. (2016) 
enfatizaram que ainda existem um restrito número de estudos publicados que comprovem o número de 
sessões da TLBI necessárias para promover respostas efetivas tanto na redução da fadiga muscular quanto 
no incremento da potência muscular.   

Estudos que realizaram somente uma irradiação com a laserterapia (LEAL JUNIOR et al., 2010) 
comprovaram que a laserterapia favorece o aumento do torque no momento da irradiação muscular, 
contribuindo para a melhora do desempenho musculoesquelético, no entanto, foi evidenciado que apenas 
1 irradiação não interferiu sob o índice de fadiga. Já pesquisas que utilizaram protocolos de 2 sessões 
(VIEIRA et al., 2014), comprovaram resultados benéficos quanto a prevenção na lesão muscular induzida 
pelo exercício, bem como na recuperação muscular, sugerindo assim, a irradiação eletromagnética por 
meio da laserterapia apresente respostas bem efetivas no controle da fadiga e no aumento da performance 
muscular. Por fim, estudos que realizaram protocolos constituídos por 3 aplicações (KAISAR et al., 2016) 
enfatizaram que a laserterapia é um método eficaz para retardar a atenuação da fadiga muscular quando 
os atletas são submetidos a protocolos vigorosos e extenuantes.   

A termografia é um importante recurso para avaliação musculoesquelética, pois ela é capaz de demonstrar 
o desgaste muscular em atletas, promovendo maior segurança na prática esportiva reduzindo o nível de 
lesões associadas a fadiga muscular. Segundo a Flir. (2013) A termografia é frequentemente utilizada no 
auxílio para diagnóstico de inflamações, contusões, lesões musculares, lesões em nervos e problemas de 
circulação sanguínea, contribuindo com os profissionais na detecção de temperaturas elevadas no corpo, 
podendo indicar áreas fadigadas próximas de lesão. Neste estudo foi verificado que a irradiação 
eletromagnética através da laserterapia não repercutiu sobre o aumento térmico corporal pós-irradiação. 
Segundo Balestra et al. (2011), um dos efeitos básicos do laser é o incremento da circulação periférica, o 
mesmo não promove efeitos térmicos, ou seja, a irradiação com a laserterapia é caracterizada por 
apresentar efeitos atérmicos, não provocando aumento da temperatura, assim como na redução da 
temperatura no pós-treino, pós-irradiação.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se que a LBP, aplicada com os parâmetros utilizados neste estudo, promove efeitos positivos sob 
o tempo de recuperação muscular, contribuindo para a redução da percepção da fadiga muscular, devido 
aos efeitos fotobiomoduladores. O mesmo não promove efeitos térmicos, ou seja, a irradiação com a 
laserterapia é caracterizada por apresentar efeitos atérmicos, não provocando aumento da temperatura, 
assim como na redução da temperatura no pós-treino e sugerimos mais estudos aprofundados usando o 
recurso da TLBP com mais tempo de intervenção para efeitos a longo prazo. 

 

REFERÊNCIAS  

[1] ALMEIDA, Patrícia et al. Red (660 nm) and infrared (830 nm) low-level laser therapy in skeletal muscle fatigue in humans: 
what is better?. Lasers in medical science, v. 27, n. 2, p. 453-458, 2012. 

[2] BALESTRA, C.M.; REIS, J.L.O.; NICOLAU, A.R.; DIAS, R.S.S. Análise termográfica da região de masseter após irradiação com 
laser ou LED - estudo clínico. ConSc. Saúde. V.10, n.1, p.17-22, 2011. 

[3] BROWNE, Rodrigo Alberto Vieira et al. Desempenho motor de atletas de badminton adolescentes. RBPFEX-Revista 
Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 7, n. 38, 2013. 

[4] BUBLITZ, Caroline et al. Acute effects of low-level laser therapy irradiation on blood lactate and muscle fatigue perception 
in hospitalized patients with heart failure—a pilot study. Lasers in medical science, v. 31, n. 6, p. 1203-1209, 2016. 

[5] COSTA, D.R. et al. Efeito da terapia LED no tratamento da disfunção temporomandibular - estudo de caso. Scientia Medica. 
v. 27, n. 2, p. 1-7, 2017.  

[6] FLIR. The world leader in termal imaging. 2013. Disponível em: Acesso em 01 set. 2013. 

[7] GOMES, Cid André Fidelis de Paula et al. Efficacy of pre-exercise low-level laser therapy on isokinetic muscle performance 
in individuals with type 2 diabetes mellitus: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, v. 15, n. 1, p. 116, 2014. 

[8] KAKIHATA, Martin et al. Influência do laser de baixa potência no salto vertical em indivíduos sedentários. Einstein 
(16794508), v. 13, n. 1, 2015. 

[9] Lanferdini, F.A. Low-Level Laser Therapy Improves Performance and Reduces Fatigue in Competitive 
Cyclists. International Journal of Sports Physiology and Performance. 2017 Human Kinetics, Inc 

[10] LEAL, Ernesto Cesar Pinto et al. Effects of low-level laser therapy (LLLT) in the development of exercise-induced skeletal 
muscle fatigue and changes in biochemical markers related to postexercise recovery. journal of orthopaedic & sports physical 
therapy, v. 40, n. 8, p. 524-532, 2010. 

[11] NOLA, Iskra A.; GOTOVAC, Katja; KOLARIĆ, Darko. Thermography in biomedicine—Specific requirements. In: Proceedings 
ELMAR-2012. IEEE, 2012. p. 355-357. 

[12] OLIVEIRA, Amália Rebouças de Paiva et al. Programa de ensino das habilidades manipulativas do badminton para 
adolescentes com síndrome de Down. 2016. 

[13] PESSOA, Diego Rodrigues et al. EFFECTS OF LOW-LEVEL LASER THERAPY IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF 
TENDINOPATHY IN RATS: LITERATURE REVIEW. REVISTA UNIVAP, v. 23, n. 43, p. 102-112, 2017. 

[14] PRIANTI, Bruno de Morais et al. Evaluation of the therapeutic effects of led (λ627±10 nm) on the initial phase of ankle 
sprain treatment: a randomised placebo-controlled clinical trial. Lasers in medical science, p. 1-8, 2018. 

[15] RENNO, A.C.M. The effects of Low Level Laser Therapy on Injured Skeletal Muscle. Braz. Arch. Biol. Technol., v.57, n.1,p. 48-
54, jan.-fev. 2014 

[16] VIEIRA, Wouber Hérickson de Brito et al. Use of low-level laser therapy (808 nm) to muscle fatigue resistance: a 
randomized double-blind crossover trial. Photomedicine and laser surgery, v. 32, n. 12, p. 678-685, 2014. 

[17] VIEIRA, Wouber Hérickson de Brito et al. Effects of low-level laser therapy (808 nm) on isokinetic muscle performance of 
young women submitted to endurance training: a randomized controlled clinical trial. Lasers in medical science, v. 27, n. 2, p. 497-
504, 2012. 

[18] SOUZA, Clécio Gabriel et al. Low-level laser therapy reduces the fatigue index in the ankle plantar flexors of healthy 
subjects. Lasers in medical science, v. 31, n. 9, p. 1949-1955, 2016. 

[19] SOUZA, Clécio Gabriel et al. Low-level laser therapy reduces the fatigue index in the ankle plantar flexors of healthy 
subjects. Lasers in medical science, v. 31, n. 9, p. 1949-1955, 2016. 

  



Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 23 

 

 
 

183 

Capítulo 23 
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potencializador da promoção da saúde 
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Resumo: O objetivo deste texto é promover a reflexão sobre a temática da saúde como 

um conteúdo da Educação Física Escolar. O texto faz a opção e aposta na necessidade da 

mediação do conteúdo/saúde com pressupostos da Educação. Para tanto, sinaliza a 

importância do conceito de Movimento Humano como centralidade da Pedagogia da 

Educação Física para potencializar as aprendizagens e experiências das práticas 

corporais na Educação Física escolar na perspectiva da promoção da saúde. 

 

Palavras-chave: Educação Física. Movimento humano. Saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 

Destacam-se, inicialmente, alguns pressupostos que orientam esta reflexão a respeito da temática da 
saúde como um conteúdo da Educação Física escolar. O primeiro pressuposto refere-se ao entendimento 
de que o debate da relação Educação Física, Esporte e Saúde não está plenamente explicada, o que é 
positivo, pois ela sempre será uma construção social, e se moverá em proposições provisórias e finitas. 

 Segundo Gullar (2015), o mundo está só provisoriamente explicado e, por vezes, a vida mostra que nem 
tudo está explicado, nascendo daí o espanto, a iluminação que revelam a existência de novas 
compreensões. 

O segundo pressuposto destaca que a temática não é algo novo e inédito; pelo contrário, já foi e continua 
sendo amplamente abordado, sendo recolocado permanentemente ao debate e à reflexão, de forma 
emergente e atual, nos mais diferentes setores da sociedade, possibilitando uma (re) leitura de sua função 
social e educativa.   

Como terceiro pressuposto destaca-se que a temática apresentada tem o objetivo de se constituir como 
um ponto de partida e não de chegada, e que a reflexão teórica se coloca na condição de ajudar a 
compreender o campo de intervenção e de ressignificá-la. Nessa perspectiva, o diálogo deste estudo com 
os leitores parte do pressuposto de que é preciso considerar que os conceitos Educação Física, Esporte e 
Saúde fazem parte do imaginário social universal, o que não garante uma mesma compreensão 
epistemológica, pois eles são decorrentes de construções sócio-histórico-culturais. Dessa forma, é possível 
fazer uma distinção entre natureza e cultura na Educação Física e que há um processo educacional 
(cultura) sobre a dimensão biológica do homem. 

O quarto pressuposto faz alusão à passagem de Fensterseifer (2007) ao referir-se que na Filosofia 
costuma-se dizer que o óbvio é aquilo sobre o qual se para de pensar. Nesse sentido, é preciso promover a 
reflexão radical (que vai às raízes), a qual nunca será aceita como óbvia, afinal, as respostas humanas são 
sempre proposições de sentido carentes de justificação. 

E, como quinto pressuposto, parece necessário realizar um esforço no sentido de proporcionar uma certa 
clareza terminológica à expressão Educação Física. No Brasil, esse termo tem sido usado 
concomitantemente, tanto no “sentido restrito” como no “sentido amplo”, o que tem sido, por vezes, um 
problema conceitual que dificulta a reflexão teórica.   

Segundo Bracht (1992, p. 15), o sentido restrito do termo “Educação Física” abrange as atividades 
pedagógicas, e tem como tema o “movimento corporal”, cuja referência de intervenção é a instituição 
escolar. No seu sentido “amplo”, o termo “Educação Física” tem sido utilizado para designar todas as 
manifestações da cultura de movimento fora do âmbito da escola. A opção adotada neste estudo é 
apresentar a referida temática a partir do entendimento da Educação Física escolar, ou seja, no seu sentido 
“restrito”. 

A Educação Física escolar reconhece como campo de conhecimento a ser tematizado a Cultura Corporal de 
Movimento (jogos, esportes, lutas, ginásticas, atividades aquáticas, práticas corporais junto a natureza, 
práticas corporais expressivas e rítmicas), que são contemplados a partir da mediação pedagógica pelo 
professor de Educação Física. 

 Segundo Kunz (1991, p.164) todas essas possibilidades da Cultura Corporal de Movimento devem ser 
orientadas na perspectiva de superar uma interpretação exclusivamente técnica do movimento, pois isso 
leva ao sujeito próprio que realiza o movimento não compreender o verdadeiro sentido deste seu Se-
movimentar. 

Por isso a Educação Física escolar deve ser “locus social” de potencializar vivências corporais para a 
formação dos sentidos e significados do movimento humano na perspectiva de ampliar as experiências 
corporais sensitivas, expressivas e estéticas.  

 O Movimento Humano nessa perspectiva consiste em experiências significativas e individuais, onde pelo 
seu Se-Movimentar, segundo Kunz (19991, p.165) o Indivíduo realiza sempre um contato e um confronto 
com o Mundo material e social, bem como consigo mesmo. Conceber esse entendimento de Movimento 
Humano significa dizer que o Homem estabelece sua relação com o Mundo pelo Movimento, com um 
“contato dialógico”. E quando nos referimos Mundo é o vínculo que os Homens estabelecem com a 
natureza e com os outros, por isso o Movimento Humano é um evento relacional e existencial.  

Não é, entretanto, qualquer movimento humano, ou seja, não é todo o movimento. É o movimento humano 
com determinado significado/sentido que, por sua vez, lhe é conferido pelo contexto histórico-cultural. O 
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movimento humano, tema da Educação Física, é o que se apresenta a partir do entendimento da Cultura 
Corporal de Movimento, que abrange as possibilidades práticas corporais, tais como o jogo, esportes, 
dança, exercício físico, luta, atividades físicas na natureza, atividades aquáticas e a ginástica. 

Esse conjunto de manifestações da cultura corporal de movimento humano não possui propriedades 
exclusivas da Educação Física, mas se apoderou dela em maior ou menor grau, dando-lhe um sentido 
pedagógico. 

Uma vez explicitados os pressupostos que orientam esta reflexão, passa-se a apresentar o texto, cuja 
pretensão é potencializar a inter-relação dos conceitos de Educação Física, Movimento Humano e Saúde, 
tendo como base os conceitos fundamentais da Educação.   

 

2. EDUCAÇÃO: UMA OPÇÃO OU NECESSIDADE? 

A educação tem a responsabilidade de promover a condição humana, ou seja, o Homem só é reconhecido 
como Homem porque é mediado por um processo de intervenção educativa. O processo educativo, a 
condição de aprender e de ensinar, é anterior ao surgimento da escola. Para Marques (1998, p. 139), o 
Homem, quando nasce, é apenas um organismo físico, biológico. Ele nasce em natureza, nasce em alguém, 
é recebido nos braços da cultura, alimentado não simplesmente de algo, mas de alguém. O que o torna 
diferente dos outros seres vivos é justamente a capacidade de aprender, ensinar e, o mais significativo, 
aprender com os outros. Essa capacidade de se transformar, portanto, faz do homem um ser educável, e da 
educação uma necessidade humana fundamental. Sem a educação, e deixado a si mesmo, em sua 
espontaneidade, o homem não se constituiria como tal, ou seja, não seria capaz de viver no coletivo, de 
criar e transformar os objetos, enfim, de potencializar e qualificar sua vida. 

A educação contemporânea se caracteriza pela busca da humanização, pelo compromisso de desenvolver 
um ensino pautado na universalidade do conhecimento, pela compreensão e respeito dos valores e das 
diferenças, pela pluralidade cultural e por uma formação que busque capacitar os sujeitos à conquista da 
emancipação e do esclarecimento. A educação contemporânea, segundo Assmann (1998, p. 26), está 
pautada na criação da sensibilidade social necessária para reorientar a humanidade. E, nesse reorientar o 
homem para o mundo, segundo Adorno (1995, p. 139), a questão atual não é mais indagar “Educação para 
quê”? mas sim “Para onde a educação deve conduzir?”. 

A educação contemporânea deve garantir ao homem a preservação da sua condição de indivíduo mesmo 
vivendo no coletivo, caso contrário estará contribuindo para a uniformização das ideias, da capacidade de 
pensar, da autonomia de recriar, e significará a perda da condição do homem de se reconhecer como capaz 
da conquista do esclarecimento e da sua autonomia. Dessa forma, nos processos educativos encontra-se 
certo tensionamento entre adaptação e resistência que, segundo Adorno (1995, p. 144), vai diferenciar a 
educação na esfera da família (privada) e a educação na esfera da escola (pública). Na instância da família, 
a educação transitaria na condição de fortalecer a adaptação; na esfera da escola e na universidade, porém, 
teria a tarefa de fortalecer a resistência, uma perspectiva crítica do tratamento dos conhecimentos. 

A educação contemporânea tem se caracterizado pela tarefa da humanização do homem e disso só é capaz 
à medida em que o homem o é pela educação/aprendizagem. Nestes termos, Savater (2005, p. 34) destaca 
que o homem tem a capacidade de aprender com os outros, de ser ensinado por eles. O autor destaca, 
ainda, que o professor da sala de aula não é o mundo, as coisas, os acontecimentos naturais, nem o 
conjunto de técnicas e rituais denominados “culturais”, mas sim a vinculação intersubjetiva com outras 
consciências. E é nessa condição de os sujeitos aprenderem com os outros que se coloca a questão central 
da Educação. 

Para Savater (2005), o fato de ensinar os outros e de aprender com eles é mais importante para o 
estabelecimento da humanidade do que qualquer um dos conhecimentos concretos que se perpetuam ou 
se transmitem. A educação, para o autor, consiste não só em ensinar a pensar, como também em aprender 
a pensar sobre o que se pensa, e é nessa capacidade reflexiva que o homem se diferencia das outras 
espécies. Educar, portanto, nessa concepção, é compartilhar, é acolher o outro, no sentido de lhe 
apresentar o Mundo, “é abrir as cortinas das janelas”. Nessa perspectiva, os sujeitos desse processo 
educativo se reconhecem como protagonistas do conhecimento e do autoesclarecimento. 

Nessa perspectiva, conceber a importância da Educação na sociedade atual, segundo Marques (1992, p. 
501), é reconhecê-la além do compromisso de apresentar o mundo para os sujeitos, é assumir o papel 
ativo de proporcionar aprendizagem coletiva e de potencializar as capacidades cognitivas, prático-morais 
e expressivo-estéticas dos sujeitos nas suas relações intersubjetivas na sociedade. 
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A educação contemporânea se coloca com o desafio de compreender a sala de aula como lócus de encontro 
entre o professor e o aluno, onde estes produziriam um entendimento comum dos conceitos que iriam 
operar para entender as relações com que lidam. Nessa perspectiva de educação escolar com a 
incumbência de forjar o conhecimento científico, Marques (1993, p. 110) entende que, na relação 
professor e aluno, deva existir a busca do entendimento em produzir conceitos que irão operar os 
conteúdos a serem analisados. Não se trata de solucionar as questões-problema, mas de inventar, em cada 
situação e pela ação de cada sujeito, os conceitos que estão diretamente vinculados à experiência de que, 
em comum, participam. Dessa forma, a sala de aula seria reconhecida como um lugar de encontro, de 
diálogo permanente, de reinvenção e recriação, onde as relações educativas emergem de uma nova e 
permanente compreensão de espaço e tempo de aprendizagem. 

Diante do exposto, e em relação à compreensão de Educação, emerge uma questão central: como estamos 
entendendo a relação Educação e Educação Física/Movimento Humano? O Movimento Humano pode ser 
analisado a partir do “olhar” do sociólogo, do psicólogo, do fisiologista entre outros profissionais? Qual 
teria que ser o “olhar” do profissional da Educação Física? Segundo Kunz (2006, p. 15), deve ser um 
“olhar” a partir do ponto de vista mediado por uma Pedagogia da Educação Física que articule a relação 
Educação e Cultura de Movimento Humano/Corpo Humano. Isso significa conceber uma Pedagogia da 
Educação Física mediada pelo Movimento Humano, onde se potencializam as relações de 
sentido/significado entre o ser humano e o mundo que se estabelecem pelo movimentar-se, como uma 
experiência estética.   

 

3. ESCOLA: UM LUGAR DE APOSTA NAS APRENDIZAGENS 

Se o “projeto da modernidade” não está concluído e se o desejo dos educadores é de que os homens 
conquistem, mediante a razão crítica, o esclarecimento e a emancipação, entende-se que a escola seja o 
espaço por excelência legitimado socialmente para cumprir com essa tarefa. Trazer a escola para o debate, 
como um espaço institucional frente aos desafios da sociedade contemporânea, significa compreender 
que, à medida que a sociedade se faz complexa e internamente diferenciada, produtora de conhecimentos, 
faz-se necessário ressignificar o papel social da escola. 

A sociedade não é algo estático, ela está em constante processo de mudança. A escola, por sua vez, como 
espaço de promoção de aprendizagens, deve interpretar como os conhecimentos estão sendo produzidos, 
como os alunos aprendem as diferentes linguagens que ampliam o acesso ao conhecimento, enfim, ela 
deve estar atenta a essas mudanças da contemporaneidade. 

O homem é o único ser que necessita de uma instituição específica, ou seja, de uma antecâmara – a escola – 
que o prepare para entrar no exercício cotidiano da maturidade entre seus pares na sociedade. Nessa 
perspectiva emerge a necessidade de uma instituição que assuma essa responsabilidade educativa. 

A escola se constitui como o lugar legitimado socialmente para ensinar o conhecimento científico e 
contextualizar os saberes produzidos pela humanidade. Na perspectiva republicana, para Fensterseifer 
(2006, p. 151), a escola tem sua razão fora de si, ou seja, os saberes, os conhecimentos 
mobilizados/tratados pedagogicamente em seu âmbito não são próprios, mas decorrentes da produção da 
humanidade que, por sua vez, são histórico-socioculturais. A escola, portanto, só se justifica quando essa 
máxima é reconhecida, isto é, de que a escola é o lugar onde o conhecimento da humanidade recebe o 
tratamento da razão crítica. 

Pode-se, então, estabelecer a seguinte relação: de que não existe o conhecimento “da escola”, mas sim o 
conhecimento “na escola”. A escola deve, portanto, potencializar o processo de aprendizagem dos 
conteúdos das disciplinas, entendendo que os mesmos são decorrentes da produção humana, ou seja, são 
saberes do mundo e para o mundo. 

A fim de garantir uma compreensão crítica dos conteúdos na escola, faz-se necessário um ensino que 
tenha uma “intenção pedagógica”, que potencialize aos alunos uma releitura do mundo a partir de uma 
compreensão crítica em busca da autonomia e do esclarecimento. A educação escolar, portanto, tem a 
função de tematizar os saberes produzidos pela humanidade, ou seja, o princípio pedagógico que move a 
intervenção da prática pedagógica é desnaturalizar os saberes. Pode-se afirmar, então, que a Educação 
deve passar por um processo pedagógico de desnaturalização dos seus saberes. 

No espaço da escola, as disciplinas curriculares devem tematizar os conteúdos produzidos pela 
humanidade, tendo em vista que o conhecimento é uma produção humana e sua essência está na própria 
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condição de provisoriedade: a cada nova geração, novas experiências, novas aprendizagens e novas 
compreensões são elaboradas. 

O processo de aprendizagem, segundo Marques (1992, p. 558), deve partir das intenções entre os sujeitos, 
linguisticamente mediatizadas, que se dão na comunicação cotidiana. Isso significa que a apreensão do 
mundo pelo homem não é simples constatação desinteressada; é sempre intencional, a partir do desejo do 
Outro, portador de determinada perspectiva. 

Essa concepção de educação escolar é determinante para a compreensão de que a instituição escolar 
mobiliza não só conteúdos destituídos de sujeitos, que não são mentes solitárias e vazias, mas pressupõe 
estruturas de sentidos, de significados, de diferentes linguagens num contexto cultural em que se constitui 
o imaginário social e as dimensões simbólicas, onde se situa a vida humana enquanto sociedade, cultura e 
identidades pessoais. 

Quando a escola se reconhece como uma instituição que potencializa a dimensão imaginária dos sujeitos 
envolvidos num processo educativo, ela se coloca como um espaço social que contribui para a 
estruturação simbólica desse cenário, onde acaba constituindo uma rede socialmente legitimada, cujos 
sujeitos são protagonistas do conhecimento. Dessa forma, pode-se conceber a escola como produtora de 
sentidos e significados, que busca contribuir com a autonomia dos sujeitos sociais, sendo resultado de um 
produto histórico da ação humana, individual e coletiva. 

A escola e a educação escolar vão se expandindo e se legitimando como espaço organizado de 
aprendizagens, quando o conhecimento científico avança e se desvela como referência não só para 
produzir objetos, mas também para dizer como se deve viver. Nesse sentido, a escola sempre será um 
espaço de tensionamento das questões relativas ao seu papel e compromisso social, bem como ao 
tratamento dos saberes. Ela assume, então, a tarefa de promover a educação humana na perspectiva dos 
sujeitos ultrapassarem a dimensão do senso-comum em direção à razão crítica, tendo em vista que o atual 
desafio universal é tornar o mundo mais humanizado. 

 

4. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

A década dos anos 80 do século passado foi muito produtiva na área da Educação Física escolar, e resultou 
num cenário de muitas discussões, fundamentações teóricas, produções científicas e pesquisas, que 
passaram a discutir as questões da área por meio de referências das Ciências Sociais. O grande desafio 
estava posto: tinha-se entendimento do modelo de Educação Física escolar que não se desejava e era 
necessário conceber proposições de intervenções concretas para a realidade empírica da área. Kunz 
(2006, p. 14) chama a atenção para o fato de que a escola está muito preocupada em responder as 
questões relativas ao “O que Ensinar? ” e “Como Ensinar?” na área da Educação Física, e que é necessário 
fazer uma pergunta anterior: “Educação Física para quê?”. Por essa razão Kunz (2006, p. 14) inicia uma 
discussão essencialmente pedagógica para a Educação Física escolar, em que destaca a necessidade de 
responder à seguinte pergunta: “Educação Física, para quê?”.  

Para Kunz (2006), é preciso cada vez mais investigar a própria prática e refletir mais sobre ela. A teoria, 
nessa perspectiva, auxilia a interpretar/compreender a prática docente. Nesse sentido, o autor reconhece 
que houve avanços com a aproximação da área da Educação Física com as Ciências Humanas Sociais, e que 
deveriam ser ampliadas as concepções de educação e formação humana relacionadas às possibilidades 
empíricas da cultura de movimento humano.  

Esse fato, segundo Kunz (2006, p. 15), já tinha sido percebido por autores como Valter Bracht, Mauro Betti 
e Celi Nelza Zulke Tafarel, cuja percepção da necessidade de aprofundamento teórico no campo da 
educação e formação humana resultou na carência de uma melhor aproximação com o campo empírico da 
Educação Física escolar.  

Por isso, para Kunz (2006, p. 18), existe a necessidade de a Educação Física escolar estudar e conceber 
uma pedagogia para além da didática e da metodologia de ensino. A didática – como teoria do ensino-
aprendizagem – e a metodologia – como o estudo mais amplo sobre as formas de intervenção no ensino – 
têm se ocupado dos conteúdos e dos métodos do trabalho pedagógico na Educação Física escolar. Existem 
propostas de intervenção que procuram responder às perguntas: “O que ensinar?” (conteúdos) e “Como 
ensinar?” (métodos). Para o autor, uma pedagogia necessita responder uma questão mais ampla, como 
“Educação Física para quê?”. Isso pressupõe, para Kunz (2006), que a Educação Física escolar deve buscar 
sua justificação pedagógica a partir do sentido/significado do seu ensino na escola, em resposta a questões 
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como: “A Educação Física escolar serve para quê?”; “Ela potencializa a saúde?”; “Ela socializa e promove a 
inclusão social?”; “Ela educa para uma visão emancipatória e esclarecedora de mundo de forma crítica?”. 

Uma das poucas obras que procura responder não só “O que ensinar?” e “Como ensinar?”, mas sim “Para 
quê Ensinar”?; “Quando ensinar?”; “Por que ensinar”? e “O quê, quando e como Avaliar” é a obra de 
González e Bracht (2012), intitulada “O ensino dos esportes coletivos”.  

Para González et al. (2014, p. 133), o papel da Educação Física no currículo escolar passa a ser o de 
introduzir os alunos no universo da cultura corporal de movimento, de maneira que eles possam 
reinventar, transformar e usufruir, de forma autônoma e lúcida, essa parcela da cultura humana, bem 
como dela se apropriar. Ao reivindicar uma especificidade para a Educação Física como disciplina do 
currículo escolar, a partir do conceito de cultura corporal de movimento, não se busca o seu isolamento, 
mas sim, a sua contribuição específica para a tarefa geral da escola. 

Bracht (1997) concebe a prática pedagógica como centralidade da Educação Física no âmbito do 
tratamento dos conteúdos da cultura corporal de movimento. Para o autor, essa tarefa pedagógica objetiva 
a melhoria qualitativa das práticas constitutivas daquela cultura mediante referenciais científicos, 
filosóficos e estéticos. A prática pedagógica na escola, para Bracht (1997), tem a tarefa de tematizar 
conteúdos voltados à cultura corporal de movimento, tendo em vista a sua intencionalidade pedagógica, 
refletida na sua apropriação crítica, articulando organicamente o “saber movimentar-se”, o “sentir 
movimentar-se” e o “saber sobre esse movimentar-se”. 

No entendimento de Bracht (2003, p. 33), as práticas pedagógicas na Educação Física devem buscar 
explicações, compreensões e interpretações sobre as objetivações culturais do movimento humano, 
fornecidas pela Ciência, cujos argumentos fundamentam a sua prática. A prática pedagógica, antes de tudo, 
é uma prática social de intervenção imediata, e não uma prática social cuja característica principal seja 
explicar e compreender um determinado fenômeno social ou uma determinada parte do real. Para o autor, 
a prática pedagógica deve estar vinculada a um processo de intervenção enquanto prática social mediada 
pela dimensão pedagógica. 

Nessa mesma linha de pensamento, Fensterseifer (2009, p. 207) destaca que a prática pedagógica é o que 
fundamenta e legitima a Educação Física, pois tem a tarefa de contextualizar a cultura corporal de 
movimento. Isso garante, segundo o autor, a historicidade da cultura corporal de movimento enquanto 
produção humana. Fensterseifer (2009, p. 211) segue afirmando que para a Educação Física garantir a sua 
legitimidade enquanto “prática pedagógica” deve enfrentar alguns desafios que persistem na área, tais 
como: 

[a] reconhecer que os conhecimentos que sustentam o trabalho docente 
não são exclusivamente derivados das ciências humanas e da 
educação, mas também oriundos do senso comum; 

[b] reconhecer os professores das escolas como sujeitos/autores da 
produção do conhecimento e não reféns das pesquisas produzidas 
nas universidades; 

[c] superar a dicotomia entre teoria e prática, cujas práticas corporais 
na Educação Física escolar se caracterizam pelo “fazer pelo fazer” e 
em processos de formação centrados nas competências técnico-
instrumentais; 

[d] aprofundar e aprimorar a teoria e as reflexões epistemológicas; 

[e] promover a articulação dos “saberes para o esclarecimento” e os 
“saberes para o agir prático”. 

 

Para Fensterseifer (2009, p. 211) a Educação Física deve superar essas dificuldades no sentido de 
produzir “conhecimentos científicos” relevantes que orientam as “práticas pedagógicas”. Mas o que 
significa, para o autor, produzir conhecimentos científicos? Ele destaca que nem a definição de valores 
orientadores da intervenção, tampouco a seleção das disciplinas em conhecimentos auxiliares são 
decisões científicas, as quais são mediadas por determinações políticas, em especial pelas políticas 
curriculares. Essa situação pode gerar mudanças, uma vez que toda situação de crise traz consigo certa 
ambiguidade, que torna possível descontruir e reconstruir novos conceitos, valores, paradigmas.  
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A Educação Física escolar, enquanto área de conhecimento, tem o grande desafio de se legitimar frente à 
sociedade sobre a importância da sua presença no currículo escolar. Cabe esclarecer que em nível do 
Bacharelado em Educação Física existe um reconhecimento mais significativo do que em relação ao 
Licenciado em Educação Física. Os meios de comunicação e a mídia evidenciam muito o exercício físico, 
contribuindo para a valorização da prática regular da atividade física e esportiva. Enquanto isso a escola 
parece ter um árduo caminho a conquistar, especialmente em relação à associação dessa prática a hábitos 
saudáveis, na perspectiva de uma melhor qualidade de vida.  

 

5. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: MOVIMENTO HUMANO E SAÚDE 

O tema “saúde” sempre esteve presente na trajetória da Educação Física escolar, seja como conteúdo 
principal ou secundário, comprovando que independente das abordagens teóricas do seu 
desenvolvimento, a saúde não deixou de participar da proposta pedagógica da Educação Física escolar ao 
longo de sua história. 

Nesse contexto, a temática “Educação Física escolar” aliou-se à “Saúde”, principalmente por influência da 
instituição médica e das políticas sociais. Nos anos 30, 40 e 50 do século passado a Educação Física tinha 
como objetivo a higiene corporal, a assepsia social e a disciplina corporal por meio de métodos ginásticos, 
com forte apelo nacionalista.  

A partir dos anos 60 e 70 do século passado emergiu o fenômeno do esporte, o qual foi incorporado pela 
Educação Física escolar como uma das práticas corporais mais hegemônicas, com o propósito da formação 
de atletas (formação de equipes competitivas) e, também, como uma prática das aulas de Educação Física. 
Nesse período, os slogans “Esporte é Saúde” e “Esporte é Educação” foram fortemente publicizados na 
mídia, nos discursos dos profissionais da área e nos diferentes fóruns científicos da Educação Física 
brasileira. Já na década os anos 90 o esporte na escola ganhou outras justificativas, tais como “Esporte 
afasta das pessoas das drogas”, “Esporte tira as pessoas das ruas”, “Esporte é inclusão social”, “Esporte é 
cidadania”, persistindo ainda o discurso de que “Esporte é Saúde”.  

A discussão a respeito das possíveis relações construídas historicamente entre Educação Física, Esporte e 
Saúde, no decorrer dos anos, vem sendo tema de debates nos congressos e seminários científicos. Segundo 
Devide (2003, p. 137), na última década do século XX ocorreram reflexões que avançaram a dimensão 
estritamente biológica da saúde, encarada como ausência de doença, para um questionamento sobre as 
relações complexas que a saúde mantém com a prática dos exercícios, problematizando as questões de 
ordem multifatorial relacionadas à saúde, que acabam reduzindo esta relação. 

Ainda segundo Devide (2003, p. 144), as críticas ao paradigma de um estilo ativo, apontadas pela Aptidão 
Física Relacionada à Saúde, são: a) o reducionismo da saúde ao seu aspecto biológico; b) a individualização 
do problema centrado no sujeito, que se torna responsável pelo desenvolvimento de sua aptidão e 
melhoria de sua saúde, contribuindo para o processo de culpabilização da vítima; c) reprodução da relação 
casual entre a prática de exercício e a consequente melhoria da saúde. 

Aqui se coloca a primeira premissa de que a relação Educação Física, Esporte e Saúde deve ser 
compreendida não só a partir das Ciências da Natureza, mas também apoiada nas Ciências Sociais e 
Humanas, ou seja, o conhecimento produzido pelas Ciências da Natureza é insuficiente para a 
compreensão do estado de saúde dos sujeitos. Isso se deve à complexidade e aos multifatores associados à 
relação homem x saúde. Significa entender que a relação da Educação Física com a saúde, exclusivamente 
a partir do “olhar biológico” da aptidão física, requer uma compreensão reducionista do conceito de saúde.  

A segunda premissa é que para superar a abordagem da Educação Física escolar na perspectiva da Aptidão 
Física faz-se necessário apostar numa abordagem voltada à promoção da saúde, mediada por uma 
proposta educacional, ou seja, significa reconhecer a Educação Física escolar como um “meio” de educação 
para a saúde dos sujeitos. 

Devide (2003, p. 145) propõe que a Educação Física escolar desenvolva conteúdos relevantes para o 
cotidiano dos alunos, construídos coletivamente na interação da sala de aula, que tematizem a questão da 
saúde, suas relações com um estilo de vida ativo e, também, com os demais fatores que interferem na 
saúde individual e coletiva. 

Para Devide (2003), o professor deve ressignificar os conteúdos da Educação Física, potencializando a sua 
criticidade, bem como refletir sobre os diversos fatores relacionados aos exercícios físicos, os quais 
influenciam na sua saúde como, por exemplo: ausência de espaços públicos para o lazer; mobilidade 
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urbana que pensa só nos carros e não em ciclovias; condições de trabalho; saneamento básico; acesso à 
água potável e a um Sistema Único da Saúde; saúde do homem e da mulher; ditadura do corpo; uso de 
anabolizantes; distúrbios alimentares (anorexia,  bulimia),  etc. 

A terceira premissa que se pretende desenvolver neste estudo está pautada na perspectiva da mudança do 
tema “saúde” de uma visão patogenética para salutogenética. Segundo Oliveira (2004, p. 241), a 
compreensão do tema “saúde” se modificou ao longo das últimas décadas. No passado ela era 
compreendida como a ausência de doenças e de práticas curativas; já hoje é representada muito mais por 
um conjunto de atitudes e parâmetros que envolvem os indivíduos com ações profiláticas e 
multiprofissionais. Para o autor, este entendimento teve a sua evolução na Educação Física escolar de 
forma muito parecida com práticas físicas, cujos propósitos básicos de performance reforçavam o conceito 
de que ser fisicamente forte significa ser saudável – para práticas refletidas com o objetivo de promover os 
sujeitos de forma integral (visão holística), nas quais ocorre a participação da equipe multiprofissional da 
área da saúde (Fisioterapia, Psicologia, Educação Física, Nutrição, Medicina...). Reconhece-se, atualmente, 
que pensar a saúde somente a partir do “olhar” de uma única área de conhecimento é insuficiente para 
compreender a complexidade do que é o Homem e a Saúde. Um dos principais intelectuais que trabalha 
com esse conceito de saúde é Aaron Antonovsky, que cunhou o termo salutogênese (salus do latim = bem-
estar; gêneses do grego = origem) para enfatizar a distinção de patogênese (OLIVEIRA, 2004, p. 243). 

Antonovsky (apud OLIVEIRA, 2004, p. 244) criou um modelo que denominou de Senso de Coerência, o qual 
faz referência a uma orientação global que expressa a extensão com um profundo e duradouro, embora 
dinâmico, sentimento de confiança de que os estímulos que derivam de ambientes internos e externos de 
alguém, no curso da vida, são estruturadores, previsíveis e explicáveis. Os recursos estão disponíveis para 
alguém encontrar as demandas apresentadas por esses estímulos, as quais são desafios em que vale a 
pena investir e se empenhar. 

 

Na constituição do Senso de Coerência, Antonovsky aponta três componentes: 

 compreensibilidade: formado por experiências de consistência (estabilidade); 

 maleabilidade: desenvolve-se por meio da experimentação que busca o equilíbrio para se evitar 
pressões e/ou tensões; 

 significância: é estimulada pela percepção de ter influência na formação das situações. 

 

Por muito tempo, Antonovsky (apud OLIVEIRA, 2004, p. 246) explorou diferentes fatores que facilitam 
lutar com sucesso contra as tensões e, portanto, auxiliam na manutenção ou melhora da saúde. Ele 
agrupou um amplo espectro de fatores variáveis em estudos epidemiológicos que se correlacionam com o 
estado de saúde. Entre as variáveis destacam-se fatores individuais, tais como características físicas, 
inteligência e estratégias de resistência, e fatores sociais e culturais, como poder financeiro e educação. 
Essas variáveis são denominadas “recursos generalizados de resistência”. Os recursos de resistência 
apontam duas funções: têm impacto contínuo nas experiências da vida e habilitam o indivíduo a fazer 
significativas e coerentes experiências de vida, as quais, por sua vez, formam o Senso de Coerência. 
Entende-se, portanto, que recursos de resistência podem ser estruturados por toda a vida, tendo pontos 
positivos e negativos em constante busca de equilíbrio. 

Neste sentido, Oliveira (2004, p. 251), com vistas à discussão sobre uma abordagem salutogênese e o 
desenvolvimento de práticas pedagógicas da Educação Física escolar, propõe três questões centrais: 

 

[a] Qual seria a compreensão de saúde adequada para a Educação Física escolar e para o “movimentar-se” 

na escola? 

[b] Onde se manifesta esta compreensão de saúde nas aulas de Educação Física e na escola? 

[c] Quais são as ideias resultantes dessa compreensão de saúde para a Educação Física escolar e para a 

escola? 
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Em relação à primeira questão “a” (“Qual seria a compreensão de saúde adequada para a Educação Física 
escolar e para o ‘movimentar-se’ na escola?”), Devide (2003) apresenta duas formas de entendimento de 
saúde na área da Educação Física, ou seja, a da Aptidão Física Relacionada à Saúde (Health Related Fitness) 
– que estabelece uma relação entre Educação Física e saúde via aptidão física, priorizando parâmetros 
fisiológicos; e a da Promoção da Saúde (Health Promotion) – que amplia a relação Educação Física com a 
saúde, interpretando a saúde de forma crítica, reconhecendo seus diversos fatores influenciadores, além 
da prática de exercícios físicos. 

Nessa perspectiva reconhece-se que a instituição escolar tem a função social de potencializar a Educação 
para a saúde dos educandos, disponibilizando conhecimentos científicos, hábitos saudáveis significativos, 
que devem ser incorporados em suas vidas a fim de contribuir no crescimento pessoal e social. A temática 
“saúde” deve ser compreendida como um fenômeno social, muito mais amplo do que simplesmente estar 
fisicamente ativo.  

É “com” e “pelo” Movimento Humano que o homem estabelece a relação com o mundo social, ou seja, o 
homem acessa o mundo por meio do movimento humano e das percepções proporcionadas por ele. Nessa 
proposta, o Movimento Humano é concebido, segundo Gordjin (apud OLIVEIRA, 2004, p. 252), como um 
diálogo entre o homem e o mundo e com os outros homens e, portanto, deve ser tratado e trabalhado para 
além das manifestações técnico-esportivas e ampliado no seu grau de complexidade, com plena 
valorização das experiências, intencionalidades, necessidades e contextualizações. 

Para Antonovsky (apud OLIVEIRA, 2004, p. 253), a compreensão de Movimento Humano pode contribuir 
na constituição dos Recursos Generalizados de Resistência, pois por intermédio deles e das experiências 
cotidianas se viabiliza a consolidação de um forte Senso de Coerência nos participantes do processo 
ensino-aprendizagem. Para que tal concepção de saúde possa ser viabilizada faz-se necessário que a escola 
e sua estrutura tenham objetivos e princípios claros, tais como os elaborados e estruturados pela 
Bundeszentralle für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, 2001, p. 8 apud OLIVEIRA, 2004, p. 253): 

 

Objetivos: 
 Capacitar o escolar para tomar decisões que promovam a saúde e a ter responsabilidade por 

si próprio e seu ambiente; 
 Contribuir para tornar o estudante consciente de seu próprio comportamento e valores e do 

comportamento e valores dos outros; 
 Transmitir para o estudante os conhecimentos e ferramentas que promovam o 

desenvolvimento de um modo ou estilo de vida saudável; 
 Auxiliar e promover o desenvolvimento da consciência no aluno de seu próprio valor. 

 
Princípios: 

 Diz respeito ao comportamento e trabalho dentro do mundo e experiências do estudante; 
 É orientada em direção à ação, tornando possível a expansão da consciência através da 

descoberta e exploração e preparando para a prontidão, para agir e para tomar decisões; 
 É baseada no conceito de saúde, o qual diz respeito à pessoa em seu estado de existência 

física, mental, social, econômica e ecológica. 
 

É importante destacar que os objetivos e princípios supracitados somente terão legitimidade pedagógica 
quando forem incorporados aos Projetos Político-Pedagógicos da escola. 

Em relação à segunda questão “b” (“Onde se manifesta esta compreensão de saúde nas aulas de Educação 
Física e na escola?”), compreende-se que esta deve ter início na estruturação do Projeto Político 
Pedagógico da escola, que compreende três dimensões: a filosófica (tipo de educação), a 
socioantropológica (transformações sociais) e a psicológica (desenvolvimento total do educando). 

Entende-se que em todas as ações que podem ser desenvolvidas na Educação Física, a partir da 
compreensão de saúde e movimento, com base na perspectiva salutogenética, encontram-se diferentes 
possibilidades da cultura corporal de movimento, tais como esportes, jogos, lutas, ginásticas, atividades 
aquáticas, esportes de aventura... 

Para Oliveira (2004, p. 255), não se trata apenas de um agrupamento de conteúdo a ser desenvolvido, mas 
formas e conceitos a serem trabalhados em cada um dos eixos temáticos. Para tanto, sugere-se o 
entendimento das propostas metodológicas de trabalho para a Educação Física, apresentadas por 
Hildebrandt e Laging (1986), Bracht et al. (1992), Kunz (2012) e González e Fraga (2009). 
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O exemplo tomado como referência para a temática “Educação Física e Saúde nas Aulas de Educação Física 
Escolar” tem como referência a proposta metodológica elaborada por González e Fraga (2009), já exposta 
neste estudo, denominado Esporte Escolar, os quais apontam que o conteúdo da Educação Física escolar 
deve ser mediado por dois saberes: “saberes corporais” e “saberes conceituais. 

Segundo Oliveira (2004, p. 255), com tais procedimentos e práticas pode-se ampliar e consolidar os 
recursos de resistência destacados por Antonovsky, ou seja: 

[a] Ampliação dos sentidos e significados das experiências corporais 
(cultura corporal de movimento humano) para além de suas 
estruturas básicas e atendendo às subjetividades dos participantes; 

[b] O suporte social com a apresentação de situações e possibilidades de 
enfrentamento das adversidades diárias, a fim de contribuir na 
superação das limitações sociais impostas pela macroestrutura 
social; 

[c] Capacitação em relação ao tema saúde no enfoque da prevenção e da 
constituição de hábitos saudáveis com vistas à adoção de condutas e 
práticas positivas sobre a vida e seus fatores estressores; 

[d] Aspectos relacionados à maneira de viver; pois tem direta relação 
com a constituição de um posicionamento positivo frente a todas as 
adversidades que temos no percurso de nossas vidas. 

 

Dessa forma, chega-se à terceira e última questão “c” (“Quais são as ideias resultantes dessa compreensão 
de saúde para a Educação Física escolar e para a escola?). Segundo Oliveira (2004, p. 256), a Educação 
Física escolar deve ter como ideias gerais de desenvolvimento os seguintes pontos: 

 

[a] Autodeterminação: busca e reconhecimento das capacidades de 
todos os participantes do processo educacional; 

[b] Totalidade: entendimento e prática pedagógica, entendendo os 
participantes do processo em suas totalidades, sem fragmentá-los 
em motor físico ou cognitivo. Os participantes devem ser 
trabalhados de forma holística; 

[c] Sensibilidade em relação aos sujeitos com eles mesmos, em relação 
ao outro e em relação ao ambiente – a valorização e a autoestima dos 
sujeitos; 

[d] Variabilidade de intepretação: entender que as diversas visões e 
interpretações dos objetos e temas devem ter prioridades nas aulas, 
assim como a possibilidade de novas construções de significados; 

[e] Motivação: o fator motivacional externo tem influência direta na 
perspectiva interna dos participantes; 

[f] Formação da competência: é o esclarecimento dos sujeitos, os 
educandos devem se sentir preparados e autônomos em relação aos 
temas tratados para que possam utilizá-los em seu cotidiano; 

[g] Configuração do ambiente para situações de aprendizagem: o 
cuidado com os ambientes para criar uma atmosfera de 
aprendizagem e satisfação. O ambiente deve potencializar a 
interação e a aprendizagem. 

[h] Ação-reflexão-avaliação-ação modificada: toda ação didática para 
sua completa concretização deve centrar-se no desenrolar 
metodológico da ação-reflexão-avaliação e ação modificada. 
 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo ora apresentado teve como objetivo promover a reflexão, pois se entende que o processo da 
construção do conhecimento deve passar pelo “aval” do debate público e coletivo. Nessa perspectiva, um 
texto sempre será provisório, configurando-se como algo que possa ser ressignificado em suas teorias e 
proposições de intervenção profissional. 
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Pensar a temática da saúde nas aulas de Educação Física escolar, reconhecendo o Movimento Humano 
como centralidade de uma Pedagogia da Educação Física, é a proposta que se faz aos sujeitos/alunos na 
escola. As aprendizagens e experiências do Movimento Humano visam a potencializar uma formação 
educativa, cultural, pedagógica e conceitual do sujeito, a fim de que possa, de forma crítica, inteligente e 
emancipadora, fazer as suas escolhas em termos de práticas corporais destinadas à promoção da sua 
saúde, tomando para si a visão/abordagem salutogenética. 
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Capítulo 24 
 

Criação da Liga Acadêmica de Medicina do Exercício e 
do Esporte da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(LAMEE-UEPG) em meio à pandemia de Covid-19: Um 
relato de experiência 
 

João Pedro Motter de Carvalho 

Elder Dalazoana Filho 

Arthur Garani Narciso 

Fabiana Postiglione Mansani 

 

Resumo: A Liga Acadêmica de Medicina do Exercício e do Esporte (LAMEE) é um projeto 

de extensão desenvolvido por alunos e professores da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG). Esse projeto visa a complementar, atualizar, aprofundar e difundir 

conhecimentos e técnicas na área da Medicina Esportiva, seguindo os princípios do tripé 

universitário de ensino, pesquisa e extensão, tendo em vista a falta de uma disciplina 

específica sobre esse tema no curso de medicina da UEPG. Esses objetivos têm sido 

alcançados por meio de reuniões quinzenais, em que os discentes palestreiam conteúdos 

inerentes à Medicina Esportiva, além de abordarem casos clínicos para aumentar a 

discussão sobre o tema. Devido à pandemia atual, a LAMEE, por hora, não consegue 

realizar ações presenciais e em conjunto à comunidade, pretendendo efetivar essas 

atividades de extensão voltadas para inserção dos acadêmicos participantes na 

comunidade local, as quais estão previstas para o ano de 2021, respeitando as 

legislações vigentes. 

 

Palavras-chave: Relato de experiência. Ligas Acadêmicas. Medicina do Exercício e do 

Esporte. Comunidade 
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1. PROJETOS VINCULADOS 

História da Medicina do Esporte e o cenário atual da especialidade no Brasil e no mundo. Evento 1º edição. 
 
1.2 PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas da LAMEE são destinadas aos alunos do curso de Medicina desta universidade, 
além de alunos de outros cursos, como educação física, visando ao maior conhecimento e aprendizado. 
Ademais, essas ações também têm papel importante na comunidade, incluindo aqui todas as faixas etárias, 
desde as crianças até os idosos.  
 
1.3. MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O principal município atingido com as ações extensionistas da LAMEE é a cidade de Ponta Grossa. 
Entretanto, devido à realização de atividades remotas durante a hodierna pandemia de Covid-19, a LAMEE 
tem atingido municípios em vários estados brasileiros e em mais de 8 países, dentre eles Alemanha, 
Argentina, Chile, Estados Unidos da América, França e Portugal.  
 
1.4. LOCAL DE EXECUÇÃO 

O lugar a priori estabelecido como base para as ações da LAMEE foi a Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG). Entretanto, devido à atual situação de saúde mundial, todas as atividades da liga estão 
ocorrendo de maneira remota. Além da UEPG, outros lugares, como escolas, asilos e demais locais 
públicos, como praças e parques, serviriam de base para as ações extensionistas em conjunto com a 
comunidade esperadas pela LAMEE.  
 
2. JUSTIFICATIVA 

A Medicina do Exercício e do Esporte é uma área médica que busca o atendimento ao paciente de forma 
integral e individual, para promover saúde e qualidade de vida, bem como prevenir doenças de grande 
relevância no cenário de saúde brasileiro. Ademais, a área apresenta constantes mudanças, necessitando 
de atualizações frequentes, o que exige aprendizado e abordagem médica diferenciados. A especialidade 
visa à promoção do exercício físico, prescrito de forma individualizada, junto à nutrição adequada, agindo 
na prevenção e recuperação de comorbidades corriqueiras na população. Exemplificando, sabe-se sobre a 
eficácia do exercício físico prescrito de forma adequada na prevenção e no tratamento da obesidade, de 
doenças cardiovasculares, do câncer e também sua correlação com o sistema imune. Tendo em vista que 
não há na grade curricular do curso de medicina da UEPG nenhuma disciplina voltada ao tema, nem 
mesmo através de conteúdos de diversificação e aprofundamento, viu-se a necessidade e a importância da 
criação de uma liga acadêmica voltada para essa área, a Liga Acadêmica de Medicina do Exercício e do 
Esporte (LAMEE), que agregará benefícios tanto para os acadêmicos quanto para a comunidade em geral.  
 
3. OBJETIVOS 

Um dos principais objetivos da LAMEE é oferecer a base para formação científica e específica sobre 
Medicina Esportiva para os acadêmicos, complementando, atualizando, aprofundando e difundindo 
conhecimentos e técnicas nessa área específica da medicina. Além disso, o foco extensionista da liga é 
estender à comunidade serviços advindos de suas ações, articulando-os de forma a viabilizar a interação 
entre a universidade e a comunidade, visando também ao desenvolvimento de atividades assistenciais de 
prevenção e tratamento de doenças, ajudando a solucionar, assim, problemas médico-sociais.  
 
4. METODOLOGIA 

4.1 CRIAÇÃO DA LAMEE: 

A LAMEE foi criada no mês de junho de 2020, em meio à pandemia de Covid-19, devido à suma 
importância da discussão da necessidade do aprofundamento do conhecimento na área da Medicina 
Esportiva, como sendo um projeto de extensão do Departamento de Medicina (DEMED) vinculado à Pró-
Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais (PROEX). O projeto é coordenado pela professora Fabiana 
Postiglione Mansani e tem o professor Marcelo de Oliveira Dreweck como colaborador essencial em suas 
ações. 
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4.2. REUNIÕES DA LAMEE:  

Com o objetivo de aprimorar o conhecimento acadêmico, são ministradas reuniões teóricas quinzenais, 
com duração prevista de aproximadamente uma hora, em que os discentes, em duplas, palestreiam 
conteúdos inerentes à Medicina Esportiva, seguindo cronograma que foi devidamente discutido e 
proposto pelos membros fundadores da liga em conjunto com seus coordenadores. Além disso, após a 
apresentação do conteúdo, é iniciada uma discussão concernente ao tema ministrado na aula, sendo que 
os ligantes ficam também encarregados de trazer casos clínicos ou utilizar de outros meios, como 
elaboração de perguntas pertinentes, para melhor explorar essa discussão e ampliar o debate sobre o 
tema. 
 
4.3. REUNIÕES ABERTAS AO PÚBLICO:  

A LAMEE também realizou palestra na forma de live no YouTube aberta para o público em geral, com a 
participação de um profissional renomado na área, que palestrou sobre a “História da Medicina do Esporte 
e o cenário atual da especialidade no Brasil e no mundo”. Devido ao fácil acesso e ao conteúdo de 
qualidade e gratuito, essa palestra atingiu estudantes de vários cursos, dentre eles medicina, educação 
física, nutrição e fisioterapia, e de vários locais do Brasil e do mundo, além de muitas pessoas da sociedade 
em geral interessadas no assunto.  
 
4.4. PROJETOS DE ORIENTAÇÕES PARA A COMUNIDADE: 

Um dos objetivos principais das Ligas Acadêmicas é proporcionar benefícios à comunidade (ABLAM, 
2016), portanto, a LAMEE pretende realizar atividades de extensão voltadas para inserção dos acadêmicos 
participantes na comunidade local, as quais estão previstas para o ano letivo de 2021, respeitando as 
Legislações vigentes sobre a realização de atividades acadêmicas presenciais. 
 
5. RESULTADOS 

Mesmo que de maneira não convencional, isto é, realizando todas as suas atividades de modo virtual, 
devido à impossibilidade dos tradicionais encontros presenciais realizados pelas Ligas Acadêmicas de 
Medicina (LAM), os resultados obtidos pela liga foram satisfatórios e impressionantes. O primeiro projeto 
em que a LAMEE teve papel fundamental foi a participação no evento “Medicina Aplicada na Prática de 
Esportes (MAPS Interligas)”, ministrado de forma online, que teve repercussão internacional, em que 
recebeu o título de Liga Fundadora. 
Em segundo lugar, a LAMEE recebeu, além do apoio em suas atividades, o convite da Sociedade Brasileira 
de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE) para ser colaboradora no 32° Congresso Brasileiro de 
Medicina do Exercício e do Esporte, o maior evento das ciências do esporte na América Latina, o qual abre 
espaço para atualizações e discussões com as maiores autoridades nacionais e internacionais nessa área. 
Por meio desse contato logo de início com a SBMEE, a LAMEE teve, em sua aula inaugural, intitulada 
“História da Medicina do Esporte e cenário atual da especialidade no Brasil e no mundo”, a qual foi aberta 
ao público, o atual presidente da SBMEE, Dr. Marcelo Leitão, como palestrante. Impressionantemente, essa 
palestra contou com inscrições de acadêmicos de mais de 8 países, dentre eles Alemanha, Argentina, Chile, 
Estados Unidos da América, França e Portugal, além de inscrições de vários estados brasileiros.   
Os resultados da LAMEE até o momento se refletem no maior domínio teórico dos acadêmicos acerca da 
Medicina Esportiva que, a longo prazo, servirá de base para a formação de profissionais mais bem 
qualificados para o exercício da medicina. Ademais, os esses resultados mostram, sem dúvida, a 
importância dessa especialidade médica e, principalmente, a decisão acertada de migrar para o mundo 
digital nesse momento de pandemia.  
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos sugerem que, em momentos de crise, inovar é necessário e fundamental, como 
ocorreu com a LAMEE, que até agora só realizou atividades de modo remoto e, mesmo assim, teve 
experiências exitosas. Isso posto, conclui-se que o modelo utilizado mostrou-se adequado para o ensino e 
a disseminação do saber. Nesse sentido, postula-se que o ensino e a continuidade das ações da LAMEE dar-
se-ão de modo virtual até que seja possível a realização de atividades presenciais e em conjunto com a 
comunidade. Assim, quando do retorno à normalidade, A LAMEE configurar-se-á como espaço de atuação 
do aluno junto à comunidade como agente de promoção à saúde e transformação social, isto é, os ligantes 
deverão ultrapassar os limites da prática médica convencional e reconhecer os verdadeiros atores do 
processo saúde-doença, desenvolvendo conhecimento científico concomitantemente ao exercício da 
cidadania (TORRES et al., 2008). 
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Capítulo 25 
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Resumo: O handebol apresenta variações de tarefas específicas, o que o diferencia de 

outros esportes, e um dos fatores importantes é a tomada de decisão dos jogadores. A 

partir dessa assunção, o objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre as métricas 

globais da rede e o número de gols marcados em sequências ofensivas de uma equipe de 

handebol de alto rendimento. Fizeram parte deste estudo atletas da equipe de handebol 

masculina categoria adulta da cidade de Maringá-PR. Foram realizadas filmagens dos 

jogos durante o Campeonato Paranaense de Handebol e as ações táticas foram captados 

por duas câmeras de vídeo digital, na vista superior de fundo e/ou lateral da quadra. A 

interação dos jogadores foi mensurada com base na Social Network Analysis. De acordo 

com a estatística inferencial empregada, observou-se que a densidade da rede (t = 2,38; 

P = 0,01) e o número de passes (t = 2,07; P = 0,04) em jogadas que acabaram em gol 

foram menores comparativamente às jogadas que acabaram sem eficácia. A partir dos 

coeficientes de correlação encontrados, foi possível concluir que o aumento do número 

de trocas de passes no ataque, representados pelo aumento da densidade da rede e 

número de passes, relacionou-se negativamente à quantidade de gols marcados (P < 

0,05). Concluiu-se que a quantidade de gols feitos está negativamente associada à troca 

de passes no handebol, pois as equipes podem ser efetivas em contra-ataques criando 

situações de superioridade numérica e 1x0. 

 

Palavras-chave: Handebol; análise de jogo; metodologia observacional; pedagogia do 

esporte. 
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1. INTRODUÇÃO 

O handebol é um jogo esportivo coletivo de invasão caracterizado por grande fertilidade de 
acontecimentos dentro de quadra (GRECO; FERNÁNDES ROMERO, 2010). As diferentes táticas individuais, 
grupais e coletivas próprias deste esporte oferecem aos expectadores e praticantes um contexto com 
acentuada imprevisibilidade de comportamentos tático-estratégicos, que por sua vez reclamam aos 
jogadores tomadas de decisão em um ambiente com elevado nível de incerteza e permanentes 
constrangimentos espaço-temporais impostos pelas interações cooperativas e opositivas (EHRET et al, 
2002; TAVARES; CASANOVA, 2013). 

Embora tenha sido criado na Alemanha em 1919, o handebol foi amplamente disseminado pelas escolas 
do Brasil durante o século passado, beneficiado por diferentes políticas públicas de promoção dos 
esportes coletivos em ambientes escolares e universitários. Por exemplo: a modalidade foi incluída no III 
Jogos Estudantis Brasileiros (JEBs), realizado em 1971 em Belo Horizonte. A partir desse ano, os JEBs 
tornaram-se o principal propagador do handebol. Em 1979 o handebol foi institucionalizado com a criação 
da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), que teve seu primeiro evento organizado em 1980 com a 
I Taça Brasileira de Clubes (GRECO; FERNÁNDES ROMERO, 2010). 

Diante da presença arraigada na cultura de diferentes países ao redor do mundo, diversos pesquisadores 
têm contribuído para a compreensão de variáveis subjacentes ao desempenho do jogador de handebol, 
nomeadamente em relação às dimensões físicas (GOMEZ-ALVAREZ et al., 2020; SOUZA et al., 2006), 
técnicas (MAZZARDO et al., 2020), táticas (CLEMENTE et al., 2014; MENEZES; REIS; TOURINHO FILHO, 
2015) e psicológicas (BARBOSA; GOTUZO; GALGARO, 2011).  

Apesar dos recentes avanços científicos, novas abordagens metodológicas têm sido propostas para avaliar 
o desempenho dos jogadores a partir das ações interativas dentro de jogo, promovendo maior harmonia 
entre as investigações acadêmico-científicas, o treino e a competição e complementando os achados de 
pesquisas unidimensionais que apresentam ausência de processos complexos de tomada de decisão nos 
instrumentos avaliativos empregados (TRAVASSOS et al., 2013). 

Nesse sentido, a análise de redes sociais vem assumindo um papel protagonista nos estudos que utilizam a 
metodologia observacional (CLEMENTE; MARTINS; MENDES, 2016). Sustentada pela teoria dos grafos e 
dos sistemas, esta proposta considera que cada jogador é um vértice de um gráfico, enquanto as interações 
entre eles (passes) são as arestas. A partir desses procedimentos, são obtidas métricas individuais dos 
jogadores (microanálise) e também coletivas da equipe (macroanálise), viabilizando a percepção do 
desempenho individual e coletivo em equipes de futebol (PRAÇA et al., 2017), basquetebol 
(BOURBOUSSON et al., 2010), polo aquático (PASSOS et al., 2011) e também de handebol (KORTE; LAMES, 
2019).  

Embora este cenário seja conhecido, os estudos com jogadores de handebol ainda não consideraram 
sistematicamente se existem propriedades globais da rede que impactam no número de gols marcados por 
equipes adultas. Deste modo, este estudo tem por objetivo analisar a relação entre as métricas globais da 
rede e o número de gols marcados em sequências ofensivas de equipes de handebol de alto rendimento. 

 

2. MÉTODOS 

2.1. TIPO DE ESTUDO 

A pesquisa foi descritiva correlacional. De acordo com Gil (2002), neste tipo de investigação, os 
pesquisadores estão preocupados com a aproximação à atuação prática, sendo empregada por 
organizações como instituições educacionais, empresas comerciais, partidos políticos, entre outros. Por 
sua vez, os estudos correlacionais buscam identificar o grau de relacionamento entre um conjunto de 
variáveis analisadas. 

 

2.2. AMOSTRA 

A amostra foi constituída de forma intencional. Neste estudo fizeram parte os atletas adultos da 
Associação Maringaense de Handebol, que participaram do Campeonato Paranaense de Handebol 2019, 
série ouro, conforme autorização. Foi adotado o seguinte critério de inclusão: 1) pertencer ao quadro de 
atletas da Associação Maringaense de Handebol. Como critérios de exclusão, destacaram-se: 1) apresentar 
lesões musculoesqueléticas que inviabilizem a participação nos jogos; 2) recusar-se a participar do estudo. 
O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Estadual de Maringá (Parecer nº 3.442.914). 
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2.3. PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

Foram instaladas duas filmadoras na quadra de jogo, de modo que pudessem capturar todas as ações 
tático-técnicas entre os jogadores. Posteriormente, os vídeos coletados foram transferidos para o 
computador em formato AVI para a análise dos dados. 

 

2.4. ANÁLISE DE REDES SOCIAIS 

Para identificar o padrão de relacionamento entre os jogadores e suas respectivas interações, foi utilizada 
a análise de redes sociais (Social Network Analysis). Essa análise permite ao pesquisador entender como 
ocorrem as interações entre os membros de um sistema complexo, tal qual as modalidades esportivas 
coletivas (PASSOS et al., 2011). O critério objetivo para considerar uma interação válida foi a realização de 
um passe ao companheiro de equipe. 

Para a operacionalização da análise, os jogos filmados foram analisados no software Social Network 
Visualizer® (SocNetV 2.3), que permite a visualização gráfica das ligações entre os jogadores (Figura 1). 

 

Figura 1 - Exemplo de redes (interações) construídas em um jogo de handebol 

Fonte: o próprio autor. 

 

A partir dos referidos procedimentos, foram obtidas informações relacionadas ao total de links 
estabelecidos entre os companheiros de equipe, densidade da rede, número total de passes por sequência 
ofensiva e número de gols marcados, conforme recomendações da literatura (CLEMENTE; MARTINS; 
MENDES, 2016). 

 

2.5. ESTATÍSTICA EMPREGADA NO ESTUDO 

Os dados foram processados por meio do SPSS 23.0. Para verificar a normalidade dos dados, empregou-se 
o teste de Kolmogorov-Smirnov. Verificada a normalidade dos dados, recorreu-se ao teste t para amostras 
independentes para comparar as propriedades globais da rede entre sequências ofensivas que 
terminaram em gol e sem a marcação do ponto. Subsequentemente, foi adotado o coeficiente de correlação 
de Pearson para identificar o grau de relacionamento entre as variáveis do estudo (P < 0,05).  
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3. RESULTADOS 

A partir da Tabela 1, pode-se observar que a densidade da rede (t = 2,38; P = 0,01) e o número de passes (t 
= 2,07; P = 0,04) em jogadas que acabaram em gol foram menores comparativamente às jogadas que 
acabam sem eficácia. 

 

Tabela 1 - Comparação das propriedades de rede realizadas pelos jogadores de handebol em jogadas de 
ataque com e sem eficácia (gol) 

 Ataque com gol (n = 88) Ataque sem gol (n = 93) 
t P 

 Média (DP) Média (DP) 

Densidade 0,13 (0,07) 0,16 (0,08) 2,38 0,01 

Total de links 6,30 (3,54) 7,06 (3,27) 1,49 0,13 

Número de passes 9,29 (6,57) 11,37 (6,90) 2,07 0,04 

 

A tabela 2 indica o grau de relacionamento entre as variáveis estudadas. A partir dos coeficientes de 
correlação encontrados, foi possível notar que o aumento do número de trocas de passes no ataque, 
representados pelo aumento da densidade da rede e número de passes, relacionou-se negativamente à 
quantidade de gols marcados (P < 0,05). 

 

Tabela 2 – Correlação entre as métricas globais da rede e o número de gols marcados pelos jogadores de 
handebol 

Variáveis 
1 2 3 4 

r (P) r (P) r (P) r (P) 

Densidade1 1,00 (1,00) 0,95 (0,01) 0,88 (0,01) -0,17 (0,01) 

Total de links2 0,95 (0,01) 1,00 (1,00) 0,89 (0,01) -0,11 (0,13) 

Número de passes3 0,88 (0,01) 0,89 (0,01) 1,00 (1,00) -0,15 (0,04) 

Gols marcados4 -0,17 (0,01) -0,11 (0,13) -0,15 (0,04) 1,00 (1,00) 

 

Possivelmente, jogadas de contra-ataque (direto/sustentado) com menor densidade e número de trocas 
de passe são mais efetivas para a obtenção do gol no handebol de alto rendimento. 

 

4. DISCUSSÃO 

Diante dos resultados obtidos, podemos perceber que as sequências ofensivas que tiveram êxito (gol) 
apresentaram menores densidades e número de troca de passes. Outrossim, as jogadas ofensivas 
realizadas por meio de contra-ataque e/ou ataque rápido são mais eficazes do que jogadas de ataque em 
sistema no handebol de alto rendimento. 

A densidade da rede e o número de passes apresentaram uma relação negativa com quantidade de gols 
marcados, já que como observado nas filmagens, o time analisado possuía uma saída para o ataque rápida 
e precisa (sendo de reposição de bola ou de gol), favorecendo as situações de superioridade numérica 
durante a construção de jogadas. Para Menezes, Morato e Marques (2016), o jogo de contra-ataque se 
confirma como um diferencial que qualquer equipe de alto nível deve dominar, pois permitem 
momentâneos desequilíbrios numéricos e espaço-temporais. 

Uma limitação do estudo foi a não realização de analises dos jogos da Liga Brasileira de Handebol, em que 
o nível das equipes é mais alto do que do Campeonato Paranaense e que possivelmente nos traria 
resultados diferentes. Entretanto, as análises realizadas permitem-nos perceber que as jogadas de ataque 
baseadas em contra-ataque ou ataque rápido, com menor densidade, são efetivas para a consecução do 
gol. Sugere-se estudos futuros com diferentes equipes de alto rendimento e também nas categorias de 
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base, de modo a evidenciar os padrões comportamentais entre as diferentes faixas etárias e níveis 
competitivos. 
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em saúde coletiva, feridas, saúde da mulher, criança e adolescente. 

ELDER DALAZOANA FILHO 

Acadêmico de Medicina e pesquisador da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Membro 
fundador e atual diretor da Liga Acadêmica de Medicina do Exercício e do Esporte (LAMEE-UEPG). 
Membro atual da Liga Acadêmica de Raciocínio Clínico e Diagnóstico Diferencial (LARCDD). Foi 
membro organizador do evento Medicina Aplicada na Prática de Esportes (MAPS Interligas), 
ministrado de forma online, que teve repercussão internacional na área da Medicina Esportiva. 
Tem interesse especial nas áreas de Medicina esportiva, Endocrinologia e Cardiologia. 

FABIANA POSTIGLIONE MANSANI 

Farmacêutica e Bioquímica formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Possui 
especialização em Farmácia Hospitalar para o Controle da Infecção Hospitalar pelo Ministério da 
Saúde e Ministério da Educação (1989), Doutorado em Ciências Bioquímicas pela Universidade 
Federal do Paraná e pela Universidade de Coimbra Portugal (1999). Atua como professora 
associada da Universidade Estadual de Ponta Grossa, junto ao Curso de Farmácia desde 1991. É 
professora do Curso de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa, disciplina de 
Terapêutica Médica. Diretora de Setor de Ciências Biológicas e da Saúde (2014-2018) e (2018-
2022) da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

FABRICIO OCAMPO DA LUZ E SILVA 

Acadêmico do curso de Farmácia na Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, com graduação 
integrada à atividades de ensino, pesquisa e extensão, onde atua através da iniciação científica 
desde o início do curso na área de fisiologia cardiovascular com foco na hipertensão arterial, e com 
extensão em escolas, com projetos na área de Parasitologia humana. Membro do Diretório 
Acadêmico de Farmácia (gestão 2016/2017) e também fazendo parte da atual gestão executiva, 
ocupando o cargo de Organizador de Eventos e Assuntos Culturais. Tem experiência técnica na 
área Magistral, onde atuou por 3 anos antes da graduação bem como estágio (2018) na mesma 
área. 
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FERNANDA PATRÍCIA MARCOS MOTA 

Graduada em Fisioterapia pelo centro universitario- UNINOVAFAPI; Formação técnica em 
Fisioterapia  Dermatofuncional  pelo instituto de Formação em saúde- APRIMORE. Atuando na 
área de Fisioterapia Dermatofuncional e traumato ortopédica 

FERNANDA PIRES JAEGER 

Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2001) 
e mestrado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2003). É 
docente do Curso de Psicologia da Universidade Franciscana desde 2003, atuando principalmente 
nos seguintes temas: psicologia e saúde, psicologia e relações com a justiça, estudos sobre infância 
e adolescência e relações familiares e mediação de conflitos. Atualmente, além de atuar na 
graduação em Psicologia como docente também ministra aulas na Pós- Graduação em Saúde 
Mental, bem como coordena os estágios do Curso de Psicologia da UFN. Além disso, é 
Coordenadora de Grupo e Tutora Acadêmica do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
(PET-Saúde) Interprofissionalidade 

GEORGIA TEIXEIRA DITTRICH 

Acadêmica do 4º ano de Enfermagem UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

GREICE LANNA SAMPAIO DO NASCIMENTO 

Fisioterapeuta graduada pela Uninovafapi; especialista em Docência do Ensino Superior; pós 
graduada em Fisioterapia Traumato-Ortopédica; pós graduada em supervisão pedagógica; 
mestranda em Ciências da Educação; formação em Dry Needling- agulhamento a seco guiado por 
termografia; formação avançada em Complicações obstétricas e gestação de alto risco; formação 
em atuação fisioterapêutica nas disfunções sexuais femininas; fisioterapeuta do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF) na cidade de Igarapé Grande-MA; criadora do Projeto Escola de Postura, 
desenvolvido na cidade de Igarapé Grande-MA; atuação na docência como professora celetista na 
Faculdade de Educação São Francisco (FAESF); Coordenadora do Projeto de Extensão da Clínica 
Escola para a comunidade, na Faculdade de Educação São Francisco (FAESF); preceptora de 
estágio supervisionado em uroginecologia e obstetrícia na Faculdade de Educação São Francisco 
(FAESF), experiência nas áreas de saúde da mulher, educação postural, fisioterapia 
dermatofuncional e linha de pesquisa em saúde da mulher- uroginecologia e obstetrícia. 

JACY AURÉLIA VIEIRA DE SOUSA 

Doutora em Enfermagem, mestre em Cuidados Clínicos em Saúde e especialista em Saúde do Idoso 
e em Estomaterapia (Feridas, Estomias e Incontinência). Docente adjunta da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Possui experiência nas áreas de Geriatria e Gerontologia, com 
ênfase no cuidado clínico ao idoso em diversos modelos assistenciais. 

JÉSSICA JEANE DE SOUSA MACIEL  

Graduanda em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Participou do 
projeto de extensão “Musicalmente: o efeito da música autobiográfica nas síndromes demenciais”. 
Participou do projeto de extensão “NeuroConexões: saúde, bem-estar e práticas integrativas 
complementares”. Atualmente participa do projeto de iniciação científica: “Terapia Ocupacional 
Hospitalar e Covid-19: Reflexões sobre a prática profissional em tempos de pandemia”. 

JOÃO PEDRO MOTTER DE CARVALHO 

Acadêmico de Medicina e pesquisador da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Membro 
fundador e atual diretor da Liga Acadêmica de Medicina do Exercício e do Esporte (LAMEE-UEPG). 
Membro atual da Liga Acadêmica de Raciocínio Clínico e Diagnóstico Diferencial (LARCDD). Foi 
membro organizador do evento Medicina Aplicada na Prática de Esportes (MAPS Interligas), 
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ministrado de forma online, que teve repercussão internacional na área da Medicina Esportiva. 
Tem interesse especial nas áreas de Medicina esportiva, Endocrinologia e Pediatria. 

JULIANA LUIZA DE ARAÚJO 

Graduada em Administração pela UFCG, Especialista em Gestão Pública e Gerência de Cidades. É 
servidora da UFPB e uma buscadora da Espiritualidade, aprendiz e encantada com as Práticas 
Integrativas, Reikiana, Thetahealer e Practtioner de Barras de Access. Colaboradora do projeto 
NeuroConexõesUFPB. 

JULIERME DE SIQUEIRA FARIAS1 

Graduado em Biologia pelo Centro Universitário Teresa D’Avila/UNIFATEA 

KALINE RODRIGUES DA SILVA 

Fisioterapeuta graduada pelo Centro Universitário Uninovafapi. Possui especialização em 
Fisioterapia Neurológica Funcional, adulto e pediátrico. Criadora do projeto (idoso com saúde), 
Atuação no atendimento neurológico adulto e pediátrico. Tem experiência nas áreas Fisioterapia 
dermato-funcional, Neuropediatria,Traumato-ortoperdia, saúde da mulher e saúde do idoso. 

KARINE PEREIRA DE LIMA 

Nutricionista. Mestre em Gerontologia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Docente 
do curso técnico de nutrição e dietética na na rede estadual de ensino. 

KEILA FERREIRA PADILHA CARNEIRO 

Acadêmica, participante do projeto de extensão, Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de 
Bacharelado em Enfermagem. 

LARISSA GONÇALVES ABRANTES DE OLIVEIRA 

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) em 2011. 
Especialista em Enfermagem do Trabalho pela Faculdades Integradas de Patos (FIP) em 2011. 
Especialista em Saúde da Família pela Faveni (Faculdade Venda Nova do Imigrante) em 2020. 
Atualmente servidora do município de João Pessoa-PB. 

LARYSSA DE COL DALAZOANA BAIER 

Enfermeira e Professora Mestre, Assistente do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública; 
Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de Bacharelado em Enfermagem; 

LARYSSA KULESZA WALTER 

Formada em Prótese Dentária pelo Colégio Estadual do Paraná (2014), atualmente cursa o 2o ano 
de medicina na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no qual é monitora da disciplina de 
Semiologia e Propedêutica I. É diretora local do comitê permanente de Saúde Pública da IFMSA-
Brazil da Universidade Estadual de Ponta Grossa, pelo qual tem trabalhos premiados na área de 
prevenção de IST e aplica projetos em escolas de ensino fundamental voltados para a promoção da 
saúde. Tem interesse e desenvolve pesquisas na área de bioética. 

LIDINALVA DO NASCIMENTO BARREIROS 

Enfermeira, no momento atua em instituição privada  UTI  ADULTO coordenando,planejando e 
organizando equipe na assistência direta com clientes de risco,com especialização em urgência e 
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emergência e UTI pediátrica/UTI adulto,atuação  também como técnica de enfermagem no   
Hospital Dr Arnaldo Pezzuti Cavalcante, possui experiência com pacientes de longa 
permanência,curso pelo IBES em Gestão de qualidade +segurança do paciente comprovado por 
certificado 

LINCOLN BASILIO ALVES 

Graduado em Medicina, pesquisador orientado à inovação, com um olhar administrativo e 
assistencial em saúde com viés de marketing e empreendedorismo. É membro do grupo de 
pesquisa NeuroConexõesUFPB (UFPB/CNPq). 

LISIANE SILVA MADEIRO 

Bacharelado em Enfermagem. Especialista em Naturologia - Terapias Naturais e Holísticas - 
Faculdade Estratego Pós- Graduação João Pessoa/PB. 

LOIVA BEATRIZ DALLEPIANE 

Nutricionista. Doutora em Ciências da Saúde (PUCRS), Docente do Departamento de Alimentos e 
Nutrição e do mestrado em gerontologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

LORENA BENVENUTTI 

Graduada em Bacharel em Enfermagem pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (2016- 2020). 
Atuou no Programa Voluntário à Iniciação Cientifica no departamento de Biologia Geral com a 
pesquisa relacionada ao Perfil Metabólico em animais suplementados com Vitamina D3, 
exercitados e sedentários. Participou como integrante da Liga Acadêmica de Geriatria e 
Gerontologia da UEPG. 

LUANA GOMES LEITÃO RODRIGUES 

Bacharelado em Enfermagem. 

LUCAS ADAMUCHIO LUCIO 

Acadêmico de Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente é membro do 
Centro de Excelência Regional de Handebol (CERHAND/DEF/UEM). 

LUCAS ALVES DA SILVA 

Fisioterapeuta graduado pela Uninovafapi, pós graduado em traumato-ortopedia pela Uninvafapi, 
Pós gradando em Terapia Intesniva no Hospital Israelita Albert Einstein. 

LUCAS NUNES TRINDADE 

Acadêmico de Bacharelado em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). 
Bolsista PIBIS/FA/UEM (2019/20) e (2020/21) pelo projeto de extensão intitulado Centro de 
Excelência Regional de Handebol (CERHAND/DEF/UEM). 

LÚCIA GOMES DE SOUZA SILVA 

Bacharelado em Enfermagem. 

LUCIENE DE SOUZA SANTOS ALBUQUERQUE 

Bacharelado em Enfermagem. 
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MACKELLY SIMIONATTO 

Graduada em Farmácia com habilitação em Análises Clínicas pela Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (1998). Possui especialização em Microbiologia e Imunologia Clínicas pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (2000), mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná (2009) e é doutoranda no Programa de Pós-
Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Ponta Grossa em associação 
ampla com a Universidade Estadual do Centro-Oeste (2017). Atua como supervisora de estágio no 
Laboratório Universitário de Análises Clínicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa e é 
coordenadora do projeto de extensão Avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos alunos 
do Instituto João XXIII em Ponta Grossa, PR. 

MARCIO ANTONIO DE ASSIS 

Graduado em enfermagem pelo Centro Universitário Nove de Julho (2003), Mestrado em 
Engenharia Biomédica pela Universidade de Mogi das Cruzes (2006), Doutorado em Engenharia 
Biomédica pela Universidade de Mogi das Cruzes (2013) e Pós-Doutorado pelo Departamento de 
Enfermagem da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita 
Filho" - UNESP- Botucatu (2016). Tem experiência na área de Enfermagem atuando em Unidade de 
Terapia Intensiva Pediátrica, Supervisão de Enfermagem, Educação Continuada e Departamento de 
Qualidade. Atualmente leciona em cursos de graduação e Pós-Graduação da Universidade de Mogi 
das Cruzes e em cursos de pós-graduação da Faculdade Educatie (especialização e mestrado 
profissional). 

MARGARETE APARECIDA SALINA MACIEL 

Farmacêutica Bioquímica com habilitação em Análises Clínicas pela Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP - Araraquara, 1990). Mestrado (1996) e Doutorado (2002) em 
Ciências Biológicas, área de Microbiologia Aplicada pela UNESP Campus de Rio Claro. Professor 
Associado do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG). Compõe o corpo docente da disciplina de Estágio Supervisionado em 
Análises Clínicas. Atuou como Membro da Comissão de Ética em Pesquisa envolvendo seres 
humanos da UEPG e integrou a Comissão de Assessoramento Técnico-Científico da Pró-Reitoria de 
Extensão - PROEX. Atualmente coordena o Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação 
Comunitária de Itaiacoca. 

MARIA JUSSIANY GONÇALVES DE ABRANTES 

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) em 2009. 
Especialista em Enfermagem do Trabalho pela Faculdades Integradas de Patos (FIP) em 2009. 
Atualmente fazendo Residência em Saúde da Família e Comunidade pela Faculdade Ciências 
Médicas (FCM)/Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em João Pessoa- PB. 

MARIANA NUNES AZEVEDO DE MELO 

Graduanda em Fonoaudiologia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e bolsista do projeto 
NeuroConexões: saúde, bem-estar e práticas integrativas e complementares. 

MARIO AUGUSTO CRAY DA COSTA 

Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) (1992), mestrado em 
Medicina (Clínica Cirúrgica) pela UFPR (2000) e doutorado em Medicina (Clínica Cirúrgica) pela 
UFPR (2002). Professor Associado ao Departamento de Medicina da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG) e do Programa de Pós-graduação (mestrado) em Ciências da Saúde da UEPG. 
Cirurgião Torácico e Cardiovascular.  Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Cardiovascular, Rewiewer of Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, Fellowship of European 
Society of Cardilogy. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Cirurgia Torácica e 
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Cardiovascular, atuando principalmente nos seguintes temas: Cirurgia Cardíaca, Estimulação 
Cardíaca Artificial e Cardiologia. 

MATHEUS ROTHENBURG 

Graduação em Fisioterapia Bacharelado pela Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI, Brasil em 
2017 Pós Graduação LATO SENSU em Quiropraxia pela Faculdade Inspirar em 2019 FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR: Kinesiotape Neuro Muscular por Alonso Fuentes em 2013; Terapia Manual nas 
Algias Músculo-Esqueléticas de Tronco e Membros por Alonso Fuentes em 2013; Mobilização 
Neural: Técnica Europeia e Pompages Associadas por Alonso Fuentes em 2015; Avaliação do 
Movimento e Liberação Miofascial para Melhora do Desempenho Muscular por Carla Danielle em 
2016; Desordens Ortopédicas Funcionais de Membros Inferiores por Gustavo de Rezende em 
2017; Liberação Miofascial Instrumental por João Paulo Retondaro em 2017; Avaliação das 
Disfunções do Movimento por Natália Bittencourt em 2017; Vendas para Empresas da Área da 
Saúde por Diego Martins em 2017; Dry Needling para Fisioterapeuta: Abordagem Manipulativa 
por Wendell Carvalho em 2017. ATUAÇÃO PROFISSIONAL: Sócio proprietário da Clinica Five 
Fisioterapia – Balneário Camboriú - SC desde 2018; Fisioterapeuta do Clube Atlético Tubarão 
durante o campeonato catarinense de 2020, no período de Novembro 2019 até de Março 2020. 

MAURÍCIO HIDE GOULART NAKAMATSU 

Graduando do 4º ano do curso de Odontologia na Universidade Estadual de Ponta Grossa (2018-
2022). Concluiu ensino médio no Curso e Colégio Acesso (2015). Bolsista pela PROEX/DEU-UEPG 
no projeto de extensão “Avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos alunos do Instituto 
João XXIII, na cidade de Ponta Grossa, Paraná.” 

MILENA CHRISTINE KROL DO NASCIMENTO 

Acadêmica de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), aluna responsável pelo 
projeto assistencial Tio Barros. 

MILENA SOCHODOLAK PRAISNER 

Acadêmica do 3o ano de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Atuou, 
durante a sua graduação, como monitora das disciplinas de Semiologia e Propedêutica I (2018) e 
Terapêutica Médica e Neurociências (2019). Participou do projeto de extensão Promoção de Saúde 
em Entidades Assistências de Ponta Grossa, e do projeto de iniciação científica Avaliação 
psicológica dos estudantes de medicina e odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
Tem interesse nas áreas de Clínica Médica e Psiquiatria. 

PÂMELA FERNANDES RODRIGUES 

Bacharela em enfermagem pela Universidade Mogi das Cruzes (2019), organizou a XI Jornada de 
Enfermagem da Universidade Mogi das Cruzes com o tema “Enfermagem e Suas Múltiplas 
Atuações”, organizou  o I Simpósio de Atuação Multiprofissional com o tema “ UTI Adulto” 
realizado na Universidade Mogi das Cruzes, participou como diretor administrativo do Centro 
Acadêmico Estudantil de Enfermagem “Florence Nightingale” da Universidade Mogi das Cruzes, 
apresentou e publicou nos anais do XXIII Encontro Latino Americano de Iniciação 
Científica o trabalho intitulado “Orientações para idosos quanto ao uso de medicamentos em 
domicílio". 

PAMELLA KELLY FARIAS DE AGUIAR 

Bióloga formada pela UFPB, Mestre em Biologia Celular e Molecular pela UFPB, Professora de Yoga, 
auriculoterapeuta, reikiana e Técnica do Laboratório de Anatomia Humana da UFPB. 
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PAULO CARLAN 

Graduação em Educação Física. Doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). Docente da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 
(UNIJUI). 

PAULO HENRIQUE BORGES 

Bacharel (2013) em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá. Mestre (2016) e 
Doutor (2020) em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação Associado em Educação 
Física UEM/UEL. Atualmente é membro do Centro de Excelência Regional de Handebol 
(CERHAND/DEF/UEM). Tem experiência na área da Educação Física, trabalhado com assuntos 
relacionados à Pedagogia do Esporte, Esportes Coletivos e Treino de Jovens. 

PRISCILA BARBOSA LINS FALCÃO 

Neuroconexões: saúde, bem-estar e práticas integrativas e complementares. Acadêmica de 
Iniciação Científica no projeto Estado de Saúde dos Estudantes: percepção, autorrelato e Ensaio 
Clínico com Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Pesquisadora de um grupo de 
pesquisa sobre o uso das redes sociais e sua interface com a Saúde Mental dos estudantes 
universitários. Integrante do Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional Carmen Teresa Costa 
(Gestão Esperançar). Formação complementar em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), 
Auriculoterapia Chinesa e Francesa, bem como em Ventosaterapia: Desintoxicação e Liberação 
Miofascial. 

PRISCILA GARCIA MARQUES 

Possui graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá (2005), mestrado em 
Educação Física Uem Uel pela Universidade Estadual de Maringá (2008) e doutorado em Educação 
Física pela Universidade de São Paulo (2013). Atualmente é docente adjunto da Universidade 
Estadual de Maringá. Tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em Aprendizagem 
Motora. Coordena o Centro de Excelência Regional de Handebol da Universidade Estadual de 
Maringá. 

RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA 

Doutora e Mestra em Saúde Pública pela Universidade Americana – PY. Especialista em Vigilância 
Epidemiológica das Doenças Transmissíveis -UFRN. Especialista em Vigilância Epidemiologia em 
Saúde do Trabalhador-UFBA. Graduada em Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação 
em Química -UFPB. Atualmente Chefe do Núcleo de Vigilância e Informação do Centro de 
Referência Estadual de Saúde do Trabalhador (CEREST-PB). 

RAUIRYS ALENCAR DE OLIVEIRA 

DOUTOR em Engenharia Biomédica. MESTRADO em Doenças Tropicais e Infecciosas pela UEA. 
Possui graduação em FISIOTERAPIA e DIREITO. Especialista em Fisioterapia Pneumofuncional 
pela UFPA, em Direito Administrativo UCAM, MBA em Administração Hospitalar e Serviços de 
Saúde. Docente do Mestrado Profissional em Saúde da Família do Centro Universitário 
UNINOVAFAPI. Professor Titular e Coordenador do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário 
UNINOVAFAPI e Professor Adjunto da Universidade Estadual do Piauí - UESPI. Ex-membro da 
Comissão de Direito da Saúde da OAB-PI 

RENATO DIAS DA SILVA JÚNIOR 

Possui graduação em Fisioterapia pelo Centro Universitário Santo Agostinho (2018). 
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RENATO TORRES ANACLETO ROSA 

Doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em História 
Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Graduado em História pela 
Universidade de Taubaté-UNITAU(2009). Suas leituras e pesquisas giram em torno dos seguintes 
temas: História Contemporânea; História Econômica, História das Ideias, Brasil Republicano e 
Igreja Católica. Autor do livro "Dom Helder Câmara: itinerário político e intelectual" (2019) 

RINALDA ARAÚJO GUERRA DE OLIVEIRA 

Farmacêutica Bioquímica. Doutora em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, Professora 
aposentada do Departamento de Fisiologia e Patologia (Farmacologia e Fitoterapia) colaboradora 
do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Homeopatia e Fitoterapia (NEPHF) CCS/UFPB. 

ROZIANE MARINHO RIBEIRO 

Doutora em Linguística, com pós-doutorado pela Universidade Nova de Lisboa. Atua como 
professora da Graduação e Pós-Graduação, na Universidade Federal de Campina Grande/PB, 
estando vinculada à Unidade Acadêmica de Educação e ao grupo de pesquisa Práticas Educativas e 
Letramentos (UFCG/CNPq). Desenvolve trabalhos de ensino e pesquisa com foco nas práticas 
educativas, letramentos e ensino da oralidade. É autora de artigos e livros, entre eles A construção 
da argumentação oral no contexto de ensino, publicado pela Editora Cortez; e organizadora do 
livro Práticas de linguagem e ensino, publicado pela EDUFCG. 

SEANIA SANTOS LEAL 

Doutoranda Engenharia Biomédica - Universidade Brasil ; Mestre em Biengenharia-UNIVAP, 
Especialista Em Fisioterapia Hospitalar -UESPI E Especialista e Osteopatia -EBRAFIM ,Docente do 
Centro Universitário Santo Agostinho e Professora Efetiva da Universidade Estadual do Piaui - 
Campus FACIME-UESPI. 

SEMÍRAMES CARTONILHO DE SOUZA RAMOS 

Graduada em Enfermagem, Especialista em Enfermagem Obstétrica, UTI Neonatal e Urgência e 
Emergência, Mestre em Saúde Pública, Doutora em Ginecologia, Mastologia e Obstetrícia; ainda 
tem formação em Terapia Comunitária Integrativa e atualmente é professora de Saúde da Mulher e 
Metodologia do Trabalho Científico da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). É pesquisadora do 
grupo NeuroConexõesUFPB (UFPB/CNPq) e coordenadora adjunta do projeto NeuroConexões: 
saúde, bem-estar e práticas integrativas e complementares. 

SORAYA MARIA DE MEDEIROS 

Doutora em Enfermagem- EERP/USP. Mestre em Educação -UFPB. Especialista em Saúde Pública- 
FIOCRUZ /UFRN. Especialista em Ativadores de processos de mudanças na formação superior de 
profissionais de saúde -FIOCRUZ. Graduada em enfermagem e obstetrícia- UFRN. Professora 
Associada da UFRN/DENF- Graduação e Pós-Graduação, com ênfase em Saúde e o Mundo do 
Trabalho e Educação em enfermagem. 

STELLA BORTOLI 

Possui graduação em Farmácia e habilitação em Análises Clínicas pela Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (2002). Concluiu o doutorado em Toxicologia pela Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo em 2011. Concluiu estágio de pós-doutoramento da 
Universität des Saarlandes, em Saarbrücken (Alemanha), no Institut for Bioanalytical Chemistry 
em 2014. Tem experiência na área de Farmácia, com ênfase em Toxicologia Ambiental e Análises 
Toxicológicas, principalmente no que se refere aos seguintes temas: cianobactérias, cianotoxinas, 
cianopeptídeos e quorum sensing. É professora adjunta na Universidade Estadual de Ponta Grossa 
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pelo Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas nas disciplinas de Toxicologia e Estágio 
Supervisionado em Análises Clínicas. 

SUE ELLE BERRO DA SILVA 

Graduanda do Curso de Farmácia da Unipampa, durante a minha graduação fiz parte do grupo de 
pesquisa em Fisiologia Cardiovascular orinatada pela professora Cleci Menezes onde fui IC durante 
toda a minha gaduação, atuamante Bolsista do Núcleo de desenvolviemento educacional (NUDE) 
campus Uruguiana, faço parte do Diretório Acadêmico de Farmácia, estive envolvida na 
organização de duas semanas acadêmicas do curso nos anos de 2017 e 2018. Sou formada no 
Técnico de enfermagem pelo Senac Uruguaiana 2009, trabalhei na área de análises clínicas como 
auxiliar de laboratório de março de 2010 a março de 2015. 
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Paraná, especializações em Enfermagem Obstétrica e Ginecológica e Enfermagem em Pediatria e 
Cuidados Intensivos Neonatais. Professora Colaboradora da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, Bacharelado em Enfermagem e Saúde Pública. Tem experiência como docente na área de 
Enfermagem, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde da mulher e criança; saúde do 
trabalhador e tecnologia em saúde. 

VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA 

Farmacêutica-bioquímica. Médica pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB.  Mestre em 
Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba e escritora. 

VIVIANE FRANCISCA DOS SANTOS PRISMIC 

Enfermeira com experiência na área de enfermagem hospitalar, unidade básica de saúde e 
docência (teoria e prática), atuando em unidades de pronto-socorro e emergência, UTI adulto e 
infantil, clínica médica, clínica cirúrgica, pacientes de longa permanência, cuidados paliativos, UBS 
e administração hospitalar e de serviços de saúde. 
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Bacharelado em Enfermagem. Especialista em Urgência/Emergência e Unidade de Terapia 
Intensiva. 

WELLINGTON DA SILVA LYRA 

Doutor em Ciências e Mestre em Química Analítica pela UFPB. Formado em Química (licenciatura e 
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Possui Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí. Mestre em 
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Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e professor do Centro Universitário Santo Agostinho 
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áreas de Histologia e Embriologia, Anatomia e Fisiologia humana e do exercício. Atualmente faz 
parte do corpo docente /orientador do Mestrado Profissional em ensino de Biologia em Rede 
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Nacional -PROFBIO/UFMG/UESPI Desenvolve pesquisas na área de Biologia da Reabilitação e em 
Ensino de Biologia. 
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