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S U M Á R I O

A P R E S E N TA Ç Ã O

A área de ciências da saúde é aquela que reúne abordagens 
relacionadas com a ciência da vida, que estuda o processo saúde e 
doença num enfoque mais global. Congrega abordagens da biologia, 
biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, 
medicina, odontologia, psicologia e outras. Nesta perspectiva, todas as 
citadas formações apresentam uma estrutura curricular em comum, que 
implica na emergência de uma atuação multidisciplinar e interdisciplinar.

Esta realidade tem possibilitado o desenvolvimento de estudos 
a partir da intercessão de vários profissionais em prol de evidências 
científicas conjuntas. Eis que nasceu esta obra intitulada de “Temas 
Emergentes em Ciências da Saúde”. Um opúsculo que consolida a 
parceria e o diálogo entre saberes e expertises diversos de professores, 
pesquisadores, estudantes e profissionais da fisioterapia, enfermagem, 
odontologia, psicologia, medicina e outros.

São resultados de investigações multidisciplinares e fundamen-
tadas em múltiplos métodos e técnicas de pesquisa a partir de temá-
ticas contemporâneas e emergentes na área de ciências da saúde. 
Assim sendo, os convidamos à leitura e ao deleite deste livro composto 
por dezoito capítulos que consolidam a agenda de debates e reflexões 
de um grupo bem eclético a partir de temáticas plurais.

Temas relacionados com as doenças infectocontagiosas, enfer-
midades cardiovasculares, grupos vulneráveis, saúde do trabalhador, 
terapêuticas medicamentosas e não medicamentosas, práticas inte-
grativas e complementares são algumas das abordagens apresenta-
das nesta obra de significativa qualidade e de importância científica.

Boa Leitura e Aprendizagem!
Milena Nunes Alves de Sousa

Professora e Pesquisadora
Doutora em Promoção de Saúde
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INTRODUÇÃO

Segundo Soares et al. (2015), a mão apresenta distintas funções, 
dentre elas, o reconhecimento e a discriminação de formas, texturas 
e temperatura, além de ser uma ferramenta de incontestável destreza. 
Os movimentos realizados pela mão, como transporte, preensão e 
manipulação de objetos, são essenciais à vida diária. A complexidade 
dessa estrutura confere-lhe características peculiares em relação a sua 
habilidade, como controle da força e da precisão conforme exigência 
de execução de distintas tarefas.

A estrutura anatômica e funcional complexa das mãos converge 
principalmente para a realização das preensões, sendo observadas 
constantemente dentro das atividades de vida diária (AVD) de qualquer 
indivíduo. Por isso, a análise das forças das preensões manuais é um 
item importante dentro da avaliação funcional do membro superior 
(FERREIRA et al, 2011). Sendo assim, torna-se cada vez mais importante 
o conhecimento das mudanças da força muscular e da perda funcional 
(OLIVEIRA; MOREIRA, 2009).

Dias et al. (2010) falam que a avaliação da força de preensão 
manual (FPM) é utilizada como parâmetro na prática clínica, desempe-
nhando um papel importante no controle de processos de reabilitação, 
na avaliação e tratamento de desordens musculoesqueléticas da mão. 
Além disso, a FPM é entendida como indicador geral de força e po-
tência musculares, podendo ser relacionada a taxas de mortalidade.

Soares et al. (2015) citam que a preensão manual, atualmente, 
é considerada como fator essencial na identificação, predição e 
acompanhamento de processos nos quais haja a necessidade de se 
obterem dados acerca da condição musculoesquelética do indivíduo, 
como também do seu estado geral.
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Durward et al. (2001) citam que o motivo de utilizar a dinamometria 
como teste é porque a força de preensão não é simplesmente uma 
medida da força da mão ou mesmo limitada à avaliação do membro 
superior. Ela tem muitas aplicações clínicas diferentes, sendo utilizada, 
por exemplo, como um indicador de força total do corpo, e, neste 
sentido, é empregada em testes de aptidão física.

A relação da aptidão física e a condição física relacionada à saúde 
(CFRS) podem definira capacidade de uma pessoa realizar atividades 
de vida diária com vigor. Tendo habilidade de capacidade cardiorrespi-
ratória, capacidade musculoesquelética, habilidade motora e composi-
ção corporal. Em estudos observacionais, foi demonstrado que um nível 
baixo na CFRS, especialmente no desempenho muscular, constitui um 
fator de risco independente para doenças cardio-metabólicas, pressão 
alta, sobrepeso e obesidade (VALERO et al., 2015).

A força muscular é um importante componente da aptidão 
física relacionada à saúde, além de exercer papel relevante para 
o desempenho físico em inúmeras atividades de vida diária e/ou 
esportivas (CARDOSO et al., 2011).

A força muscular da mão representa um índice objetivo da 
integridade funcional dos membros superiores, e é frequentemente 
usada na monitorização da função motora. O estudo da associação 
entre as variáveis antropométricas e a força muscular demonstra que o 
peso corporal e o índice de massa corporal (IMC) são os que mais se 
associam (CARREIRA et al., 2010).

A adolescência pode ser entendida, simplesmente, como o 
período de transição entre a infância e a vida adulta. Entretanto, mais do 
que uma simples transição, é um período marcante do ciclo de vida, no 
qual ocorrem grandes transformações biológicas, psicológicas e sociais 
que afetam toda vida subsequente, tornando-se um dos períodos mais 
intensos e marcantes do ser humano (SILVA; OLIVEIRA, 2010).
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Na avaliação do estado nutricional, na adolescência, a 
antropometria é especialmente importante porque permite monitorar 
a evolução das modificações do crescimento. Além disto, durante a 
fase de crescimento, o indivíduo pode estar sujeito tanto aos déficits 
nutricionais quanto aos excessos, e a antropometria é um indicador do 
estado nutricional e de risco para a saúde (ALBANO; SOUZA, 2001).

A antropometria é estudada e valorizada desde a antiguidade. 
É definida como a ciência que se baseia na mensuração sistemática e 
na análise quantitativa das variações dimensionais do corpo humano. 
É importante na determinação de estimativas de prevalência e da 
gravidade de alterações nutricionais (ARAÚJO; CAMPOS, 2008).

Em adolescentes, a avaliação das variáveis antropométricas e 
de composição corporal apresenta muitas dificuldades por causa de 
uma ampla variação do tempo de início do estirão de crescimento, pela 
variação da taxa de maturação sexual e do padrão de crescimento 
associados às diferenças étnicas entre os vários grupos existentes nas 
populações, além de diferenças socioeconômicas (SAMPEI et al., 2007).

Foi de suma importância realizar esse estudo em um público 
com pouca idade, como os adolescentes, pois as pesquisas mostram 
um aumento nos índices antropométricos dessa população, o que 
pode contribuir para que se tornem adultos com doenças crônicas 
não transmissíveis, tendo como maior incidência as doenças 
cardiovasculares crônicas, fazendo com que haja um comprometimento 
na qualidade da saúde e também de vida.

Além disso, essa investigação é relevante para saber se essas 
mudanças na antropometria na adolescência contribuem para uma 
redução da força muscular geral, o que pode favorecer a uma redução 
da capacidade funcional e ser mais um fator contributivo para a 
instituição das doenças cardiovasculares.
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Destacando que os índices antropométricos estão relacionados 
com a saúde, trazendo vários fatores de riscos para a qualidade de 
vida do adolescente e estendendo, assim, para a sua vida adulta.

O objetivo desse trabalho foi avaliar a relação entre força de 
preensão palmar e as medidas antropométricas em adolescentes.

MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa transversal, analítica, com abordagem 
quantitativa. Foram avaliados 30 adolescentes do sexo feminino, com 
idade entre 12 e 18 anos, estando matriculadas na Escola Polivalente 
Cristiano Cartaxo, no período de março a abril de 2019, no turno da 
tarde, e no horário do intervalo. Foram excluídas as que apresentaram 
comprometimento cognitivo, doenças cardíacas, respiratórias e/ou 
neurológicas, gestantes, além das que apresentaram comprometimento 
nas mãos que impediam a realização da dinamometria.

O questionário utilizado foi elaborado pelos pesquisadores, 
constatando as seguintes informações dos participantes: identificação, 
onde foram colhidas apenas as iniciais, idade, sexo; antecedentes 
pessoais/familiares como, obesidade, hipertensão, diabetes, 
cardiopatias, gestante; se faz uso de medicamentos para emagrecer e/
ou para dormir; se realiza atividade física, com frequência. Foram aferidos 
também os índices pressóricos (pressão arterial sistólica e diastólica). 
Por fim, questões sobre os hábitos de vida (estilismo, tabagismo).

A antropometria foi definida como a ciência de medida do 
tamanho corporal. Ela é um ramo das ciências biológicas que tem como 
objetivo o estudo dos caracteres mensuráveis da morfologia humana. 
O método antropométrico baseia-se na mensuração sistemática e 
na análise quantitativa das variações dimensionais do corpo humano 
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(SANTOS; FUJÃO, 2009). A avaliação foi realizada com os participantes 
descalços, colocando em posição bípede (em pé) com dorso apoiado 
na parede, fixos e firmes no solo, utilizando-se um estadiômetro; o 
peso foi verificado em balança calibrada, e o indivíduo deveria estar 
com roupas leves para maior precisão, sendo, em seguida, calculado 
o IMC (Índice de Massa Corpórea); para mensuração da circunferência 
abdominal, necessitou-se de uma fita métrica, aferindo as medidas a 
serem monitoradas, logo em seguida, foi aplicada a relação cintura/
quadril  (BRASIL, 2011).

Conforme Cassol et al. (2005), o IMC (kg/m2) foi calculado 
e comparado aos valores empregados pelo National Center 
ofChronicDiseasePrevention and Health Promotion – NCHS (2000), e o 
estado nutricional, de acordo com as recomendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), nas quais escolares com IMC abaixo do 
quinto percentil foram classificados como desnutridos; eutrófico com 
IMC igual ou acima do quinto e abaixo do percentil 85; sobrepeso com 
IMC igual ou acima do percentil 85 e abaixo do 95; e obesidade com 
IMC igual ou acima do percentil 95.

A aferição da força máxima voluntária de preensão manual, 
ou simplesmente dinamometria manual (DM), consistiu em um teste 
simples e objetivo que tem como princípio estimar a função do músculo 
esquelético. A consistência interna das medidas de força exercidas por 
diferentes grupamentos musculares sustenta a utilização da DM para 
caracterizar o status funcional muscular geral. Foi realizado um teste com 
um aparelho portátil – dinamômetro manual - sendo um procedimento 
rápido, de baixo custo e pouco invasivo (SCHLÜSSEL et al., 2008).

Para a avaliação da força de preensão manual, foi utilizado o 
método sugerido pela Sociedade Americana de Terapeutas da Mão 
(ASHT), onde o sujeito permaneceu sentado numa cadeira sem apoio 
para os braços, mantendo a coluna ereta, os joelhos deveriam estar 
em uma flexão de 90º, o ombro em adução e rotação neutra, o cotovelo 
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fletido a 90º, antebraço em meia pronação e punho na posição neutra 
para uma leve extensão. O braço suspenso e a mão posicionada no 
dinamômetro, que é sustentada pelo avaliador. A empunhadura ao 
nível das falanges médias dos dedos foi realizada nos dois membros 
e três vezes em ambos. (SOARES et al., 2012).

Para coleta, o projeto foi submetido à apreciação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Maria, e, somente após a 
aprovação pela referida instância colegiada, foi iniciada a coleta dos 
dados com o número de parecer 3.148.039.

Inicialmente, os adolescentes foram abordados nas salas de 
aula sobre a pesquisa. Após a explicação do objetivo da pesquisa, foi 
entregue um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 
que os pais assinassem e permitissem a participação do adolescente 
na pesquisa, bem como o Termo de Assentimento, que foi assinado 
pelo menor de idade no dia em que foi realizada a pesquisa. Em um 
dia previamente acertado com as adolescentes, o pesquisador passou 
para recolher os TCLEs assinados e marcando o dia em que a avaliação 
seria feita, o que ocorreu na própria escola.

A coleta ocorreu em uma sala disponibilizada pela direção da 
escola. Inicialmente, foi aplicado um questionário semiestruturado, 
seguido pela avaliação antropométrica e a dinamometria. Os participantes 
tiveram suas massas e alturas aferidas para o cálculo do índice de 
massa corporal (IMC). Em seguida, houve a medição da circunferência 
abdominal (CA) e análise da relação cintura/quadril (RCQ).

Para o processamento e tratamento dos dados, foi utilizado 
o Programa Statistical Package for the Scocial Sciences (SPSS – 
versão 21.0). Utilizou-se correlação de Pearson. A significância 
aceita foi de p≤ 0,05.
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A pesquisa seguiu as normas da resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde (BRASIL, 2012) e a coleta de dados acorreu 
conforme aprovação do estudo pelo Comitê de Ética da Faculdade 
Santa Maria (FSM). As informações coletadas estão resguardadas 
sob sigilo e anonimato total e absoluto, ficando na responsabilidade 
dos pesquisadores, respeitando as normas éticas e humanas. As 
informações colhidas serão somente para fins previstos da pesquisa. 
Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), esclarecendo que os mesmos estavam fazendo 
parte de uma pesquisa como confirmação.

RESULTADOS

A amostra contou com 30 estudantes da rede pública municipal 
da cidade de Cajazeiras-PB, sendo todos do sexo feminino, com idade 
variando entre 15 e 18 anos (17,3±1,0), onde 90% (n=27) da amostra 
apresentaram algum antecedente pessoal/familiar para condições 
como obesidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus ou 
cardiopatias, de forma isolada ou associada.

Observa-se que 3,3% (n=2) dos participantes fazem uso de 
medicação para emagrecer. A pressão arterial sistólica variou de 90 a 
120 mmHg e a pressão arterial diastólica oscilou entre 60 e 90 mmHg.

Em relação aos hábitos de vida, a prática regular de exercícios 
físico foi relatada por 36,6% (n=19) da amostra; 100% relataram não 
fazer uso de tabaco e 30% revelaram fazer uso de bebida alcoólica.

Na tabela 1, verifica-se a distribuição da amostra segundo 
estado nutricional, onde a maioria (77%) apresenta-se eutrófica; 
no entanto, sobrepeso e desnutrição também estiveram presentes 
entre os participantes.
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Tabela 1 – Distribuição da amostra segundo estado 
nutricional (n=30). Cajazeiras/PB, 2020.

Variáveis  n %

Sexo  Feminino 30  100

Faixa Etária  15-16 anos 6  20

 17-18 anos  24  80

IMC* Abaixo do peso 5 10

 Eutróficos 16 77

 Sobrepeso 9 13

 TOTAL 30 100

*Índice de Massa Corporal
Fonte: Coleta de dados, 2020.

Verifica-se que 93,3% (n=28) da amostra são representados 
por adolescentes destros. Na tabela 2, observa-se a distribuição da 
amostra segundo força de preensão manual, onde o lado dominante 
apresenta média de 23 kgf; sendo superior à média do lado não 
dominante em 2kgf. Os valores máximos e mínimos do lado dominante 
também apresentaram-se maiores do que o lado não dominante.

Tabela 2 – Distribuição da amostra segundo força de 
preensão manual (n=30). Cajazeiras/PB, 2020.

Variáveis Média(DP) Max Min

FORÇA DE PREENSÃO MANUAL

Lado dominante 23 (±1,41) 34,7 17,1

Lado não dominante 21 (±4,7) 31,2 16

Fonte: Coleta de dados, 2020.

Na tabela 3, verifica-se correlação positiva e estatisticamente 
significativa (p<0,05) entre a Força de Preensão Palmar e as variáveis 
peso e circunferência abdominal; ou seja, quanto maiores as medidas 
antropométricas de peso e circunferência abdominal, maior será a FPP.
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Tabela 3 - Correlação entre as variáveis medidas antropométricas 
e força de preensão palmar. Cajazeiras/PB, 2020.

Variáveis

Força de Preensão Palmar

Lado dominante Lado não dominante

Peso
R* 0,41 0,42

Sig. ** 0,02 0,02

Altura
R* 0,16 0,29

Sig.** 0,39 0,11

IMC
R* 0,33 0,28

Sig.** 0,07 0,12

Circunferência 
Abdominal

R* 0,37 0,41

Sig.** 0,04 0,02

Relação C/Q
R* 0,12 0,20

Sig.** 0,50 0,26

*Correlação de Pearson
**Nível de significância

Fonte: Coleta de dados, 2020.

DISCUSSÃO

No presente estudo, segundo a síntese dos resultados, foi 
possível perceber que a maioria das adolescentes, com idade entre 
15 e 18 anos, média de aproximadamente 17 anos, normotensas, 
possui antecedente pessoal/familiar com alguma Doença Crônicas 
Não transmissível (DCNT), algumas fazem uso de medicamentos para 
emagrecer, menos da metade pratica exercícios físicos e também 
fazem uso de álcool.
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Também mostra que o estado nutricional que teve predominân-
cia foi o estado eutrófico, e em relação à força da preensão palmar, foi 
visto que o lado dominante, em maioria de destros, tem valores maio-
res que o lado não-dominante, com correlação positiva entre a Força 
de Preensão Palmar e o peso e a circunferência abdominal.

Nas adolescentes investigadas neste estudo, além de 
antecedentes familiares de alguma Doença Crônicas Não transmissível 
(DCNT), a presença do uso de medicamentos para emagrecer, ausência 
de prática regular de exercícios físicos e uso de álcool são considerados 
fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, como o 
diabetes mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares (RIVEIRA et al., 2010).

O estudo de Silva et al. (2012) avaliou adolescentes com faixa 
etária entre 14 e 17 anos, escolares do município de Juazeiro do Norte 
(CE), cujos participantes do sexo feminino apresentaram percentual 
de gordura corporal (PGC) normal em 48,3% da amostra; com índices 
elevados de adolescentes com percentual de gordura insatisfatório 
para a saúde, o que corrobora os achados deste estudo.

Além disso, sabe-se que a análise da composição corporal é 
um indicador da quantificação dos principais componentes estruturais 
do corpo humano, assim como as medidas de composição corporal 
podem ser utilizadas tanto para avaliar padrões de crescimento e 
desenvolvimento quanto para quantificar o estado nutricional em 
adolescentes (MALINA; BOUCHARD; BAR-OR, 2010).

Dias et al. (2010) afirmam que variáveis antropométricas podem 
configurar-se como fatores influenciadores das medidas, ou seja, a 
partir da análise de características antropométricas, pode ser possível 
predizer o valor da Força de Preensão Palmar de uma pessoa. Barros 
et al. (2011) apresentam ainda que a avaliação da força muscular por 
meio da preensão palmar pode ser um importante indicador da aptidão 
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física e do estado nutricional, visto que a perda de massa muscular 
mostra baixos níveis de força.

Achados similares são encontrados no estudo de Eichinger et al. 
(2015) ao revelar que a Força de Preensão Palmar (FPP) correlaciona-
se com o estado nutricional e de saúde geral, e concluem que as 
alterações do estado nutricional têm implicações na função muscular. 
Estudos apontam, inclusive, queos níveis de força no movimento de 
preensão palmar podem variar de acordo com o membro dominante e 
não-dominante. Isto certamente se deve ao fato de vivermos em uma 
sociedade organizada para destros, onde os canhotos são forçados 
a se adaptar e consequentemente exercitar o lado não-dominante. 
Desfecho similar ao da presente pesquisa, pelo fato de que a mão 
dominante apresenta melhor desempenho que a mão não dominante 
(PAZ et al., 2013, OLIVEIRA et al., 2006).

Segundo Mendes, Azevedo e Amaral (2013), a FPM é um dos 
métodos utilizados para avaliar o estado nutricional. Valores baixos de 
FPM associaram-se a estado de desnutrição, uma vez que indivíduos 
com baixo peso apresentaram os resultados de força inferiores do 
que pessoas com excesso de peso, o que provavelmente deve estar 
associado à menor quantidade de massa muscular presente. Ainda 
afirma que a FPM tem utilidade clínica na identificação de desnutrição 
e de implicações importantes no estado de saúde do indivíduo.

Paz et al. (2013) apresentam que os indivíduos com maior 
quantidade de massa corporal tendem a produzir níveis maiores 
de força isométrica máxima de preensão manual, ou seja, a massa 
corporal influencia na preensão manual, resultados que confirmam os 
achados deste estudo. Calvete e Teixeira (2010), em seus resultados, 
também observaram que os adolescentes obesos obtiveram valores 
mais elevados no teste de preensão palmar do que os não obesos.

Para Silva e Oliveira (2010), as variáveis antropométricas como 
peso corporal, estatura e Índice de Massa Corporal interferem no 
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desempenho deste teste motor. Uma possível justificativa para estes 
achados é que tais variáveis estão associadas com a presença da 
menarca, pois adolescentes com déficit em peso corporal e estatura 
apresentam um retardo da menarca e um desempenho mais baixo 
em testes de força.

Achados de Queiroz (2006) revelam que o grupo de obesos 
apresenta uma correlação positiva direta e significante entre a relação 
cintura-quadril e a força de preensão manual para ambas as mãos.

Dessa forma, mesmo entendendo que a FPP é um preditor de 
aptidão física, estando associada a condições nutricionais, observa-
se uma parcela importante das adolescentes com baixo peso ou 
obesidade, além de fatores de risco importantes para DCNT, suscitando, 
assim, a necessidade de investigações com maiores quantitativos 
amostrais diante desse grave problema de saúde pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados encontrados, e em consonância com 
a literatura, pode-se observar que a mão dominante possui valores 
maiores de FPP do que a mão não dominante em adolescentes destras. 
Nos adolescentes sinistros, não houve diferenças significativas na 
força de preensão de ambas as mãos.

Também foi possível notar uma correlação positiva e 
estatisticamente significativa entre a Força de Preensão Palmar e as 
variáveis antropométricas, especificamente a de peso e circunferência 
abdominal, pois, quanto maior as medidas antropométricas de peso e 
circunferência abdominal, maior foram os valores da FPP.
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Ressalta-se que poucas foram as referências bibliográficas 
encontradas nas bases de dados a respeito de estudos relacionadas 
à força de preensão palmar manual e às medidas antropométricas 
em adolescentes do sexo feminino, o que suscita aprofundamentos 
na temática, visando a garantir a qualidade de vida do adolescente, e 
estendendo, assim, para a sua vida adulta.
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INTRODUÇÃO

Apontada como uma importante ferramenta do corpo, a mão 
tem papel fundamental na progressão da raça humana, principalmente 
por proporcionar os movimentos de preensão manual (DIAS, 2010). 

A força de preensão manual (FPM) é um dos princípios básicos 
no estudo das habilidades manipulativas, de potência e de locomoção 
manual. Ela é uma ferramenta fácil e um preditor eficiente no prognóstico 
de saúde (VIRTUOSO, 2014). Apesar de suas inúmeras funções, 
também pode ser utilizada como indicativo da força global do corpo 
em testes de aptidão física e de funcionalidade (BARBOSA, 2013).

A redução da força muscular, analisada pela força de preensão 
manual, como integrante da fragilidade física, faz-se um instrumento 
significativo para cientistas e profissionais da área da saúde. A força 
da preensão é aplicada como indicador da situação global de força e 
apresenta ligação com a morbidade e a letalidade (LENARDT, 2016).

A fragilidade é conhecida como uma síndrome bastante 
predominante, que cresce ao longo dos anos, dando maior 
instabilidade aos motivos que causam estresse e acabam acarretando 
a redução dos estoques fisiológicos, com a diminuição da eficácia da 
homeostase e, consequentemente, da desenvoltura para realizar as 
atividades de vida diárias (BORGES, 2013).

A fragilidade física é denominada por uma equipe de 
pesquisadores americanos como uma síndrome médica com inúmeras 
razões, representada pela redução da força, resistência e baixa das 
atribuições fisiológicas que acrescem a instabilidade da pessoa para 
a evolução e crescimento da dependência ou morte (LENARDT, 2016).
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O estilo de vida moderno expõe vários pontos que interferem 
no nível de exercício físico nos adolescentes. Elementos, como o 
sistema de urbanização, os veículos automotivos, o aumento no índice 
de violência urbana e os maus hábitos alimentares, dentre outros, 
interferem na prática de exercícios físicos que influencia de maneira 
negativa a saúde dos jovens (SILVA, 2013).

O sistema de urbanização está relacionado à deficiência da 
realização de ocupações externas, tendo em vista o acréscimo da 
violência, crianças e adolescente estão repondo as atividades cotidianas 
e as brincadeiras de rua por funções sedentárias. Aditivamente, os 
desenvolvimentos da tecnologia e as comodidades adquiridas por 
conta do progresso parece ter favorecido a mudança de hábitos de 
vida das pessoas, acima de tudo, no que se diz à adesão de um estilo 
de vida sedentário (DIAS, 2014).

Indagar a prática de exercício fisico e a sua vinculação com a 
força dos músculos é uma razão de suma importância na prática de 
investigações atualizadas e atuações mais eficazes na melhora da 
qualidade de vida e da saúde da população (MATTIOLLI, 2015).

É importante esclarecer o que a falta de exercicio físico pode 
afetar no individuo, e até que ponto ela tem ligação direta com a 
força global do corpo. Além disso, destaca-se que a força de 
preensão manual pode ser estudada como um fator preditor para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares quando associado a 
um baixo nível de atividade física.

O objetivo do presente estudo é verificar a associação entre a 
força de preensão manual e o nível de atividade física em adolescentes.
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MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa transversal analítica com abordagem 
quantitativa. A avaliação aconteceu com adolescentes matriculados na 
escola Cristiano Cartaxo localizada em Cajazeiras na Paraíba. A pes-
quisa contou com a participação de 30 adolescentes. A amostra foi 
aleatória e por conveniência. Os participantes foram divididos em gru-
pos conforme o questionário do nível de atividade física. A coleta acon-
teceu entre os meses de março e abril de 2019 nos turnos matutino e 
vespertino, nos intervalos das aulas. Foram avaliados adolescentes do 
sexo feminino, com idade entre 12 e 18 anos e eutróficas. Excluídos 
os que apresentarem comprometimento cognitivo, doenças cardíacas, 
respiratórias e/ou neurológicas, além dos que apresentarem compro-
metimento nas mãos que impeça a realização da dinamometria.

Foi utilizado um questionário elaborado pelos pesquisadores, 
constatando as seguintes informações dos participantes: identificação, 
onde serão colhidas as iniciais, idade, sexo; antecedentes pessoais/
familiares como, obesidade, hipertensão, diabetes, cardiopatias, 
gestante. Foram aferidos também os índices pressóricos (pressão 
arterial sistólica e diastólica). Por fim, questões sobre os hábitos de 
vida (estilismo, tabagismo). 

O Questionário Internacional de Atividade Física- IPAQ é um 
instrumento que permite estimar o dispêndio energético semanal de 
atividades físicas relacionadas com o trabalho, transporte, tarefas 
domésticas e lazer, realizadas por, pelo menos, 10 minutos contínuos, 
com intensidade moderada e vigorosa, durante uma semana normal/ 
habitual. O IPAQ apresenta as formas longa e curta e pode ser aplicado 
pelo telefone ou ser autoadministrado, tanto como recordatório dos 
últimos sete dias quanto de uma semana normal/habitual (MAZO; 
BENEDETTI, 2010). Para analisar os dados do nível de atividade física, 
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foi usado o consenso realizado entre o CELAFISCS e o Center for 
DiseaseControl (CDC) de Atlanta em 2002 considerando os critérios de 
frequência e duração, que classifica as pessoas em cinco categorias, 
conforme Matsudo et al. (2002):

MUITO ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: 
a) VIGOROSA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão e/ou b) 
VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão + MODERADA 
e/ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão.

ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: a) 
VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão; e/ou b) 
MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por 
sessão; e/ou c) Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 
minutos/sem (caminhada + moderada + vigorosa).

IRREGULARMENTE ATIVO: aquele que realiza atividade física, 
porém insuficiente para ser classificado como ativo, pois não cumpre 
as recomendações quanto à frequência ou duração. Para realizar essa 
classificação somasse a frequência e a duração dos diferentes tipos 
de atividades (caminhada + moderada + vigorosa). Este grupo foi 
dividido em dois subgrupos de acordo com o cumprimento ou não de 
alguns dos critérios de recomendação.

IRREGULARMENTE ATIVO A: aquele que atinge pelo menos 
um dos critérios da recomendação quanto à frequência ou quanto à 
duração da atividade: a) Frequência: 5 dias /semana ou b) Duração: 
150 min / semana.

IRREGULARMENTE ATIVO B: aquele que não atingiu 
nenhum dos critérios da recomendação quanto à frequência nem 
quanto à duração.

SEDENTÁRIO: aquele que não realizou nenhuma atividade 
física por pelo menos 10 minutos contínuos durante a semana. 
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Para avaliar a força de preensão manual, os participantes fica-
ram sentados confortavelmente em uma cadeira sem braços, com os 
pés apoiados no chão e quadril e joelho posicionados a aproximada-
mente 90 graus de flexão. O ombro do membro testado ficou aduzido 
e em rotação neutra, cotovelo em flexão de 90 graus, antebraço na 
posição neutra e punho entre 0 e 30 graus de extensão e entre 0 a 
15 graus de adução. A mão do membro não testado repousou sobre 
a coxa do mesmo lado. Os participantes foram instruídos a manter o 
posicionamento durante os testes e corrigidos pelo examinador quan-
do necessário, o teste foi realizado três vezes em cada mão (REIS; 
ARANTES, 2011).

Inicialmente, os adolescentes foram abordados nas salas de aula 
sobre a pesquisa. Após a explicação do objetivo da pesquisa foram 
entregues um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para 
que os pais assinassem e permitissem a participação do adolescente 
na pesquisa, bem como o Termo de Assentimento, que foi assinado 
pelo menor de idade. Em um dia previamente acertado com as turmas 
de alunos, o pesquisador passou para recolher os TCLEs assinados e 
marcou o dia da avaliação que aconteceu na própria escola. A coleta 
ocorreu em uma sala disponibilizada pela direção das escolas. Foi 
aplicado um questionário semiestruturado pelos pesquisadores para 
coletar as informações pessoais e avaliar o nível de atividade física 
do indivíduo, além da avaliação da força de preensão manual com o 
dinamômetro manual digital.

A presente pesquisa seguiu as normas da resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). Ela faz parte da 
pesquisa intitulada “Qualidade do Sono e Fatores de Risco para 
Doenças Cardiovasculares em Adolescentes”, que foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Maria sob o nº 
protocolo 3.148.039. As informações coletadas foram resguardadas 
sob sigilo e anonimato total e absoluto, ficando na responsabilidade 
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dos pesquisadores, respeitando as normas éticas e humanas. 
Onde as informações colhidas foram somente para fins previstos da 
pesquisa. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE), esclarecendo que os mesmos irão fazer parte de 
uma pesquisa como confirmação.

As análises foram realizadas no SPSS (Versão 21). Utilizou-se 
análise de variância- ANOVA. A significância aceita foi de p < 0,05.

RESULTADOS

A amostra foi composta por 30 participantes do sexo feminino, 
com idade variando entre 15 e 18 anos (17,3±1,0), onde 90% (n=27) 
da amostra apresentaram algum antecedente pessoal/familiar para 
condições como obesidade, hipertensão arterial sistêmica (HAS), 
diabetes mellitus ou cardiopatias, de forma isolada ou associada. 
Ressalta-se que 3,3% (n=2) fazem uso de medicação para emagrecer. 
A pressão arterial sistólica variou de 90 a 120 MmHg e a pressão arterial 
diastólica oscilou entre 60 e 90 MmHg.

Em relação aos hábitos de vida, a prática regular de exercícios 
físicos foi relatada por 36,6% (n=19) da amostra; 100% relataram não 
fazer uso de tabaco e 30% revelaram fazer uso de bebida alcoólica. 
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Tabela 1- Distribuição da amostra segundo as variáveis.

Variáveis  N %

Idade  15 – 18 anos 1 17,3% 

Antecedentes 
Pessoais/Familiares

Obesidades/HAS/Diabetes 
Mellitus/Cardiopatias 2 90% 

 Uso de Medicamentos para emagrecer  3 3,3% 

Hábitos de Vida Pratica regular de exercício físico  4 36,6%

 Não faz uso do tabaco 8 100%

 Faz uso de bebida alcoólica 9 30%

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020

A figura 1 revela a distribuição conforme os níveis de atividade 
física, onde 46,6% apresentaram-se sedentários ou irregularmente ativo; 
entende-se irregularmente ativo aquele que realiza atividade física, porém 
insuficiente por não cumprir as recomendações quanto à frequência ou 
duração; 53,4% das participantes apresentam-se ativas ou muito ativas.

Figura 1 – Distribuição da amostra segundo níveis de 
atividade física (n=30). Cajazeiras/PB, 2020.

Fonte: Coleta de dados, 2020.
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Em relação à força de preensão manual verifica-se que 93,3% 
(n=28) da amostra são destros. A tabela 2 apresenta a distribuição 
de acordo com a força de preensão manual onde o lado dominante 
revela uma maior força em média e valores máximos e mínimos; com 
média de 23kgf e o desvio padrão ± 1,41, a máxima de 34,7kgf e a 
mínima de 17,1kgf.

Tabela 2 – Distribuição da amostra segundo força de 
preensão manual (n=30). Cajazeiras/PB, 2020.

Variáveis Média(DP) Max Min

FORÇA DE PREENSÃO MANUAL

Lado Dominante 23 (±1,41) 34,7 17,1

Lado não dominante 21 (±4,7) 31,2 16

Fonte: Coleta de dados, 2020.

A tabela 3 apresenta uma comparação das médias de força de 
preensão manual entre os diversos níveis de atividade física e entre 
as mesmas categorias nos diferentes lados de dominância. O lado 
dominante obteve maior média para todos os níveis de atividade física; 
e o nível “muito ativo” obteve a maior média de força de preensão 
manual com média de 28kgf. Entre o lado não dominante, a categoria 
“muito ativo” também obteve a maior média (27kgf). 
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Tabela 3 – Comparação das médias de força de preensão manual entre 
as diferentes categorias do nível de atividade física e entre as mesmas 

categorias nos diferentes lados de dominância (n=30). Cajazeiras/PB, 2020.

Variáveis

Nível de Atividade Física

Sedentários
(n=03)

Irregularmente 
ativos A 
(n=07)

Irregularmente 
ativos B 
(n=04)

Ativo
(n=13)

Muito 
Ativo

(n=03)

FORÇA DE PREENSÃO PALMAR

Lado 
Dominante

24,8(±0,4) 25,7(±7,3) 27,8(±2,5) 24,9(±4,4) 28(±3,4)

Lado não 
dominante

24,8 (±3,9) 23,6(±5,7) 26,0(±2,3) 23,3(±4,2) 27,5(±3,1)

Fonte: Coleta de dados, 2020.

A tabela 4 não encontrou diferenças estatisticamente 
significativas entre as variáveis analisadas. Verificou-se que as médias 
de FPP para quem foi classificado como “muito ativo” foram maiores, 
mas sem diferença estatisticamente significativa. 

Tabela 4 - Comparação das médias de força de preensão manual 
entre as diferentes categorias do nível de atividade física

Classificação da AF
Força de Preensão Palmar

Lado dominante Lado não 
dominante

Sedentário
Média 24,83 24,86

Desvio padrão 0,40 3,90

Irregularmente ativo A
Média 25,75 23,68

Desvio padrão 7,32 5,75

Irregularmente ativo B
Média 27.82 26,05

Desvio padrão 2,59 2,37



41

S U M Á R I O

Ativo
Média 24,93 23,38

Desvio padrão 4,41 4,29

Muito ativo
Média 28,03 27,56

Desvio padrão 3,45 3,17

p-valor 0,76 0,56

Fonte: Coleta de dados, 2020.

DISCUSSÃO

Diante dos resultados obtidos, os dados mostram que a 
pesquisa foi realizada apenas com estudantes do sexo feminino com 
idades entre 15 e 18 anos. Quando abordados os hábitos de vida, a 
prática regular de exercícios físico foi relatada por 36,6% da amostra; 
foi observada a presença de algum antecedente pessoal/familiar para 
condições como obesidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes 
mellitus ou cardiopatias, de forma isolada ou associada, e 3,3% fazem 
uso de medicação para emagrecer. As participantes foram classificadas 
conforme os níveis de atividade física, sendo a maioria denominada 
ativa, no entanto com significativa representatividade de sedentários 
ou irregularmente ativo (46,6%).

De acordo com a Força de Preensão Manual (FPM), verificou-
se que 93,3% são destros, apresentando o lado dominante com uma 
média mais alta quando comparada com o lado não dominante. O 
lado dominante obteve, inclusive, maior média para todos os níveis de 
atividade física; e o nível “muito ativo” obteve a maior média de força 
de preensão manual com média de 28kgf; o que também foi percebido 
entre o lado não dominante. Não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas entre as variáveis de força de preensão 
manual e os níveis de atividade física.
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Dimare, Vecchio e Xavier (2016) têm demonstrado que indiví-
duos que realizam atividades quando jovens podem vir a manter este 
hábito durante a vida adulta. Nesse contexto, os dados dessa pesqui-
sa mostram que os indivíduos têm entre 15 e 18 anos e, por isso, têm 
maior probabilidade em manter este hábito ao longo da vida.

Os benefícios de saúde de um estilo de vida fisicamente ativo 
durante a adolescência estão bem documentados. Eles incluem 
melhora da aptidão cardiorrespiratória e muscular, saúde óssea e 
cardiometabólica e efeitos positivos no status do peso. As evidências 
atuais sugerem que muitos desses benefícios à saúde são transferidos 
para a idade adulta (WIJNDAELE et al., 2015).

A presença de antecedentes familiares de alguma Doença 
Crônicas Não transmissível (DCNT), associada a uso de medicamentos 
para emagrecer, ausência de prática regular exercícios físicos e uso 
de álcool, são considerados fatores de risco para o desenvolvimento 
de doenças crônicas, como o diabetes mellitus tipo 2 e doenças 
cardiovasculares (RIVEIRA, et al, 2010).

Guthold et al. (2019), em seu estudo, revelaram que mais de quatro 
em cada cinco adolescentes em idade escolar entre 11 e 17 anos não 
eram suficientemente ativos fisicamente em 2016. Entre 2001 e 2016, 
a prevalência diminuiu 2,5 pontos percentuais (mudança significativa) 
apenas para meninos; já para meninas, não houve mudança. Se essas 
tendências continuarem, a meta global de uma redução relativa de 
15% na atividade física insuficiente não será atingida até 2030.

Segundo Mattioli et al. (2015), outro fator que parece intervir na 
medida de preensão manual está relacionado à dominância lateral. 
Estudos mostram que, em relação ao pico de força máxima, a mão 
dominante possui melhor desempenho, no entanto, fadiga mais 
rapidamente, independente do sexo. Nesse contexto, tratando-se da 
força de preensão manual, a maioria dos indivíduos é destra e o lado 
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dominante apresentou um resultado maior quando comparado com o 
lado não dominante.

A força muscular é reconhecida como um importante componente 
em um programa de exercício físico para adolescentes, visto que 
baixos valores de força muscular estão fortemente associados a 
doenças cardiovasculares e todas as causas de mortalidade precoce. 
Adicionalmente, é importante para o crescimento e desenvolvimento 
motor, melhoras na densidade mineral óssea e desenvolvimento da 
massa muscular (ORTEGA et al., 2012).

Mattioli et al. (2015) falam que, apesar de não ter sido encontrado 
diferença na FPM por nível de atividade física, independentemente do 
lado de dominância, os resultados demonstram uma clara tendência de 
aumento dessa força à medida que os indivíduos deslocam-se do grupo 
inativo para o ativo. Nesse contexto, verificou-se que as médias de força 
de preensão palmar para quem foi classificado como muito ativo foram 
maiores, mas não apresentaram diferença estatisticamente significativa.

Verifica-se que grande parte dos adolescentes não atende 
às diretrizes atuais de atividade física. É necessário ampliar a 
implementação urgente de políticas e programas eficazes conhecidos 
para aumentar a atividade em adolescentes. Investimentos e liderança 
em todos os níveis para intervir nas múltiplas causas e iniquidades 
que podem perpetuar a baixa participação em atividades físicas e 
diferenças de sexo, bem como o envolvimento dos próprios jovens, 
serão vitais para fortalecer as oportunidades de atividade física em 
todas as comunidades (GUTHOLD et al., 2019).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista os aspectos observados, percebe-se que 
adolescentes ativos possuem maior força de preensão manual. 
Ressalta-se que o número de participantes sedentários ou 
irregularmente ativos alcança parcela importante da amostra.

Infere-se, portanto, o impacto desta prática na funcionalidade 
e qualidade de vida destes indivíduos. Ressalta-se a necessidade 
de estímulos para atividades físicas regulares em tempo e duração, 
sendo fomentado durante essa fase, tendo em vista que os indivíduos 
jovens têm maior chance de manter o exercício físico como hábito 
durante toda a vida.
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INTRODUÇÃO

Segundo Feldens (2018), alguns historiadores afirmam que a 
agricultura nasceu na Mesopotâmia, em 4.000 a 5.000 anos a.C, na 
qual os responsáveis por essa prática seriam grupos de tribos da Ásia 
Central e das montanhas da Eurásia à procura de possíveis áreas 
férteis, geralmente encontradas próximas a rios, onde encontravam 
pesca e alimentação. Por outro lado, outros historiadores relatam que 
os Egípcios, que ocupavam as margens do Rio Nilo em 6.000 anos 
a.C., aproveitavam as cheias para a prática da agricultura.

Por outro lado, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- 
EMBRAPA (2014) diz que, globalmente, a agricultura familiar não possui 
uma definição universal no que se refere ao tamanho da propriedade 
e aos diferentes níveis de renda e de produção, o que torna seu 
conceito bastante amplo, desta forma, o referencial básico refere-se 
unicamente à sua condução, exclusivamente familiar, tendo como 
exemplo os Estados Unidos, onde o conceito de agricultura familiar 
engloba propriedades de diferentes tamanhos, e com níveis de renda 
diversos e administradas pela família.

Para Fernandes (2014), houve um aumento na produção 
e a diminuição do impacto na saúde funcional do trabalhador rural 
nos países desenvolvidos, graças aos avanços tecnológicos e o 
desenvolvimento da mecanização da produção agrícola; por outro 
lado, a agricultura familiar não desfruta destes recursos, carecendo de 
um maior grau de esforço físico.

Dias (2006) diz que existem características distintas entre a 
população residente no ambiente rural e a população urbana, sendo: 
baixa escolaridade e rendimento salarial, dificuldade no acesso desses 
moradores aos serviços sociais, comércio e saúde, como também dos 
profissionais de saúde que atuam nessa área, devido às distâncias 
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entre esses territórios e a dificuldade do transporte público para o 
deslocamento dos usuários e das equipes de saúde por quem esses 
indivíduos são assistidos.

Dados da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de 
Janeiro- SOCERJ (2017) mostram que as doenças cardiovasculares 
(DCV) são consideradas a causa principal do aumento dos índices de 
mortalidade no mundo, representando, no Brasil, cerca de 30% dos 
óbitos, onde morrem por ano mais pessoas com essas doenças do 
que por qualquer outra causa, sendo, no ano de 2016, responsáveis 
por 88.123 mil mortes e 1.055.844 internações no Sistema Único de 
Saúde - SUS, somando um custo de mais de 2 bilhões de reais.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),avalia-se que 
17,7 milhões de pessoas morreram por DCV durante o ano 2015, o 
que representa 31% de todas as mortes a nível global e que, desses 
óbitos, 7,4 milhões advêm de doenças cardiovasculares e 6,7 milhões 
devido a acidentes vasculares cerebrais (AVCs), onde mais de três 
quartos dessas mortes ocorrem em países de baixa e média renda. A 
mesma ressalta ainda que as DCVs podem ser prevenidas através da 
abordagem dos principais fatores de risco – como o uso de cigarro, 
obesidade, falta de atividade física e alcoolismo–, através de estratégias 
voltadas para a população em geral.

Pessoa e lchieri (2014) afirmam que as condições de vida 
e de trabalho no Brasil são arriscadas e, quanto mais se intensifica 
a conjunção da globalização mundial, mais é predominado o 
agronegócio, o desgaste dos trabalhadores rurais. Tais autores falam 
ainda que o trabalho no campo é marcado pelo crescimento da jornada 
de trabalho, intensificação do seu ritmo e piora de sua qualidade de 
vida, e que é importante conhecer as consequências das cargas de 
trabalho sobre a relação saúde-doença dos trabalhadores e conhecer 
como elas relacionam-se entre si durante o processo de trabalho, o 
que acarreta em adoecimentos diversos.
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Com isso, Sales (2013) diz que é importante conhecer os 
elementos associados e distribuição aos fatores de risco das doenças 
cardiovasculares para que haja um planejamento e direcionamento 
de medidas que possam prevenir esse tipo de doença; já que cada 
atividade profissional exibe suas particularidades.

Entre os trabalhadores rurais, não se observa a presença de 
políticas públicas que assistam sua saúde, permitindo que esses 
indivíduos fiquem expostos a situações que comprometam de 
forma importante a qualidade de vida e sua vitalidade. Dessa forma, 
observa-se a relevância em investigar a relação entre os indicadores 
antropométricos de risco para doença cardiovascular, pressão arterial 
e a qualidade de vida desses indivíduos. Esta pesquisa pode contribuir 
para a concepção de ações de promoção à saúde que possam 
subsidiar melhores condições de saúde a essa população.

De tal forma, essa pesquisa teve como objetivo avaliar os 
indicadores antropométricos de risco cardiovascular associados à 
pressão arterial e à qualidade de vida em agricultores familiares.

MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa do tipo transversal analítica e 
quantitativa. Para a seleção e identificação dos participantes dessa 
pesquisa, foi usada a técnica de Snowball (BALDINE; MUNHOZ, 
2011). Participaram desta pesquisa agricultores residentes na cidade 
de Cajazeiras - PB e São João do Rio do Peixe – PB que, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017), possuem 
uma média de 5857 e 4026 agricultores, respectivamente, nas cidades 
que trabalham com agricultura familiar. Foi avaliada uma amostra total 
de 60 agricultores selecionados de forma aleatória e por conveniência.



52

S U M Á R I O

A pesquisa foi realizada na residência dos agricultores que 
foram avaliados por meio da indicação de outros agricultores. Tal 
abordagem ocorreu durante os meses de setembro e outubro de 2019, 
aos sábados e domingos, no período da manhã e tarde.

Participaram da pesquisa agricultores de ambos os sexos, 
com idade superior a 18 anos. Foram excluídos os que tinham menos 
de seis meses de trabalho na agricultura, os que possuíam doença 
cardiovascular diagnosticada antes do início do trabalho na agricultura.

O questionário utilizado foi elaborado pelo pesquisador, 
sendo uma adaptação de Luz (2018), Guimarães (2015) e Buralli 
(2016). O mesmo é composto por perguntas básicas como: idade, 
sexo, moradia, cor, raça, escolaridade, estado civil, hábitos de vida, 
alcoolismo, tabagismo, hábitos alimentares, carga horária, exposições, 
tipo de trabalho, uso de Equipamento de proteção Individual (EPIs), 
morbidades e uso de medicamentos.

Para a mensuração do peso, o indivíduo estava vestindo o 
mínimo de roupas possível, sem calçados, e posicionado no centro 
da balança, de forma a distribuir o peso do corpo entre os pés 
(MASTROEN et al., 2010). A altura foi medida conforme o descrito por 
Cabral et al.(2013).

Calculou-se o índice de massa corporal (IMC) considerando-se 
o quociente entre a massa corporal em quilogramas e a estatura em 
metros elevada à segunda potência (kg.m2) (SALES et al., 2013). Para 
os participantes idosos acima de 60 anos, os pontos de corte para o 
IMC foram preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 
2017), que considera baixo peso (IMC <22kg/m2), peso adequado 
(22-27kg/m2) e sobrepeso (>27kg/m2) e para os participantes não 
idosos, baixo peso (IMC < 18,5); eutrofia (IMC 18,5-24,99); sobrepeso 
(IMC 25-29,99) e obesidade (IMC ≥ 30,00).
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Para a aferição de Circunferência de Pescoço (CP) e 
Circunferência de Cintura (CC), baseou-se no método descrito em 
Frizon e Boscaini (2013). Os valores de referência utilizados para a 
classificação da CP apresentando risco diminuído foram inferiores a 
37 cm para homens e 34 cm para mulheres e, para risco aumentado, 
valores superiores a 37 cm para homens e superiores a 34 cm para 
mulheres (SILVA et al., 2015). Baseando-se em Ferreira et al. (2006), 
a Circunferência de Quadril (CQ) foi medida na extensão máxima das 
nádegas com o indivíduo em pé, em posição ereta.

A OMS (2017) estabelece que, para a CC, a medida igual ou 
superior a 94 cm em homens e 80 cm em mulheres indica risco de 
doenças ligadas ao coração. O índice de corte para risco cardiovascular 
é igual ou maior que 85 cm para mulheres e 90 cm para homens. 
Para a aferição da pressão arterial (PA) seguiu o recomendado pela 
Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013).

Para a avaliação da qualidade de vida da população, foi baseado 
no estudo de Pimenta et al. (2008) através do questionário Short Form-
36 (SF-36), composto por 11 questões e 36 itens que englobam oito 
componentes representados por capacidade funcional, aspectos 
físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, 
aspectos emocionais, saúde mental e uma questão comparativa sobre 
a percepção atual da saúde e há um ano. Para cada uma das oito 
dimensões, obtém-se um score ao se aplicar uma medida com valores 
de 0 (mais comprometido) a 100 (nenhum comprometimento).

A coleta dos dados foi feita diretamente nas residências dos 
agricultores encontrados. Foi feita a leitura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido – TCLE para cada participante antes da aplicação 
do questionário. Após os participantes concordarem com os termos 
da pesquisa, os mesmos assinaram, e aqueles que não conseguiram, 
colocaram sua impressão digital.
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Esta pesquisa obedece aos aspectos éticos referidos na 
Resolução 422/12 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta 
a pesquisa envolvendo seres humanos garantindo anonimato e sigilo 
das informações pessoais (BRASIL, 2012). A mesma foi submetida ao 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Santa Maria, e, após 
aprovação, foi iniciada a coleta (nº protocolo 3.536.665).

Os dados foram analisados no SPSS (versão 25). Além de 
estatística descritiva de frequências absoluta e relativa, também foram 
utilizados testes inferenciais de correlação de Pearson e teste t de 
Studant. A significância estatística aceita foi de p < 0,05.

RESULTADOS

Participaram da pesquisa 60 agricultores de ambos os 
sexos, com média de idade de 54,55+12,96 anos. A maioria eram 
homens (39/65%), da raça/cor branca (30/50%), casados (45/75%) e 
alfabetizados (28/46,7%).

A minoria relatou presença hipertensão arterial sistêmica 
(11/18,3%), diabetes mellitus (2/3.3%), dislipidemia (11/18,3%), doenças 
cardíacas (2/3,3%) e doença renal (3/5%). A maioria dos agricultores 
não faz uso de medicação diária. A medicação mais comum é para 
HAS (8/13,3%) e controle do colesterol (3/5%).

Na tabela 1, observa-se que a PAS e a PAD correlacionaram-
se positivamente com a circunferência do pescoço (CP), com 
a circunferência da cintura (CC) e com a relação cintura/quadril 
(RC/Q). Além disso, a PAD ainda se correlacionou negativamente 
com a altura e positivamente com o IMC. Estas correlações foram 
estatisticamente significativas.
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Tabela 1 - Correlação entre Pressão arterial e 
medidas antropométricas dos agricultores

Variáveis PAS PAD

Peso
Correlação de Pearson 0,03 0,03

p 0,81 0,76

Altura
Correlação de Pearson -0,16 -0,25

p 0,19 0,04

IMC
Correlação de Pearson 0,17 0,27

p 0,17 0,03

CP
Correlação de Pearson 0,26 0,26

p 0,03 0,04

CC
Correlação de Pearson 0,41 0,41

p 0,01 0,01

CQ
Correlação de Pearson 0,18 0,18

p 0,15 0,14

RC/Q
Correlação de Pearson 0,48 0,47

p 0,01 0,01

A tabela 2 apresenta as médias de PAS e da PAD que foram 
maiores para quem possui HAS e para quem possui dislipidemia. 
Verificou-se ainda maior média de PAD em quem tem diabetes e doenças 
cardíacas. Estes resultados são estatisticamente significativos.

Tabela 2 - Comparação da pressão arterial em relação 
às doenças autorrelatadas dos agricultores

Variáveis

PAS PAD

Média DP Média DP

HAS

Sim 133,64 9,24 90,91 7,00

Não 111,43 11,72 72,65 8,10

p-valor <0,01 <0,01
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Diabetes

Sim 130,00 0,01 90,00 0,01

Não 115,00 14,17 75,52 10,45

p-valor 0,14 0,05

Dislipidemia

Sim 122,73 10,09 82,73 10,09

Não 113,88 14,55 74,49 10,21

p-valor 0,05 0,02

Doença Cardíaca

Sim 130,00 0,01 90,0 0,01

Não 115,00 14,17 75,52 10,4

p-valor 0,14 0,05

Doença Renal

Sim 106,67 5,77 66,67 5,77

Não 115,96 14,37 76,49 10,60

p-valor 0,27 0,12

Na tabela 3, observa-se que a PAS e a PAD correlacionaram-se 
negativamente com a dimensão “aspectos emocionais” do questionário 
de qualidade de vida. Além disso, a PAD ainda se correlacionou 
negativamente com “aspectos físicos” e “qualidade de vida geral”. 
Estas correlações foram estatisticamente significativas. 

Tabela 3 - Correlação entre pressão arterial e 
qualidade de vida dos agricultores

Variáveis PAS PAD

Capacidade funcional
Correlação de Pearson 0,03 -0,05

p 0,78 0,65

Limitações p/ aspectos físicos
Correlação de Pearson -0,17 -0,27

p 0,18 0,03

Dor
Correlação de Pearson 0,03 -0,02

p 0,78 0,83
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Estado geral de saúde
Correlação de Pearson -0,06 -0,11

p 0,62 0,36

Vitalidade
Correlação de Pearson 0,14 0,04

p 0,25 0,73

Aspectos sociais
Correlação de Pearson -0,13 -0,16

p 0,30 0,20

Limit. Por aspectos emocionais
Correlação de Pearson -0,25 -0,34

p 0,05 0,01

Saúde mental
Correlação de Pearson -0,16 -0,18

p 0,21 0,16

Qualidade de vida geral
Correlação de Pearson -0,12 -0,23

p 0,32 0,01

DISCUSSÃO

A pesquisa evidenciou que a maioria dos participantes era 
do sexo masculino, casada e alfabetizada, com uma maior parte 
demonstrando falta de conhecimento acerca das suas medidas 
antropométricas e da pressão arterial, relatando nunca ter verificado. 
Observou-se ainda que a maioria dos participantes não fazia uso 
de medicação diariamente, mesmo assim, a medição mais utilizada 
dentre os demais era para HAS e colesterol.

Luz (2018) diz que estudos rurais mostram altas prevalências de 
fatores de risco como o sobrepeso, circunferência de cintura (CC) acima 
dos padrões de normalidade, hipertensão arterial, resistência à insulina, 
e tabagismo e que as modificações nos hábitos alimentares refletem 
diretamente no aparecimento desses fatores de risco para doenças 
crônicas não transmissíveis, além disso, a saúde desses indivíduos é 
agravada pela dificuldade de acesso aos serviços de atenção primária 
e por residirem distantes dos centros de atenção secundária e terciária.
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Ainda no estudo de Luz (2018), verificou-se que cerca de seis 
em cada dez agricultores avaliados apresentaram-se expostos há pelo 
menos um fator de risco para DCVs, sendo o principal deles a HAS, 
encontrada em mais de um terço dos trabalhadores rurais.

O mesmo aconteceu com o presente estudo, onde 
aproximadamente um terço da população avaliada relatou possuir 
antecedentes pessoais para DCVs, sendo a HAS e dislipidemia os 
problemas mais frequentes. Nesse contexto, os valores de PAS e 
da PAD foram maiores para quem possui HAS e para quem possui 
dislipidemia, o que corrobora o estudo de Lopes (2017), onde o mesmo 
relata que HAS e dislipidemias são doenças que estão correlacionadas 
e apresentam fatores de risco em comum, como idade, histórico familiar, 
baixa escolaridade, pouco acesso à informação e aos serviços, além de 
outros fatores comportamentais, como o sedentarismo, o tabagismo e 
o consumo nocivo de álcool.

Segundo o estudo de Frizon e Boscaini (2013), na frequência 
de fatores de risco para doenças cardiovasculares com relação 
à CP, observou-se que a hipertensão, a diabetes e as dislipidemias 
associaram-se com a CP aumentada. A CP é uma medida fácil de ser 
realizada e pode ser utilizada como marcador antropométrico de grande 
relevância capaz de estimar fatores de risco cardiovascular. Achados 
semelhantes foram encontrados no estudo de Tibana et al. (2012), que 
encontraram associação da CP aumentada com a hipertensão.

Nesse estudo, observa-se que os dados foram estatisticamente 
significativos em relação à PAS e a PAD, correlacionando-se positivamente 
com a circunferência do pescoço (CP) e com a circunferência da 
cintura (CC), que, de acordo com Lima (2014), em seus resultados, 
observou-se que, com o aumento da CC, consequentemente há um 
aumento da PAS e PAD.
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No presente estudo, verificou-se correlação positiva entre a 
PAS e PAD com a relação cintura/quadril (RC/Q), o que corrobora o 
estudo de Matozinhos et al. (2011), realizado com populações rurais, 
onde foram encontrados achados importantes, no qual se mostrou 
que os níveis da RC/Q foram estatisticamente significativos quando 
associados com a hipertensão arterial, sendo que pessoas com 
RC/Q elevada apresentaram uma probabilidade de 1,42 vez de serem 
hipertensas quando comparadas com pessoas de peso normal.

Por outro lado, a PAD correlacionou-se negativamente com a 
altura e positivamente com o IMC. No estudo de Cassiano et al. (2019), 
houve correlação positiva entre o IMC e a PAD, como também foi 
encontrada uma relação positiva entre os indicadores IMC e RC/Q com 
a HAS. O mesmo acontece no estudo de Johncyet al. (2015), onde 
os achados mostraram que os indivíduos com IMC aumentado com 
história de hipertensão apresentaram maior PAD em comparação com 
os outros grupos de indivíduos eutróficos, tendo correlação positiva 
com o IMC. Turuchima (2015) diz que a CC elevada e inadequação em 
outros índices, tais como IMC, RCQ, entre outros, contribuem para o 
desenvolvimento de fatores de risco de DCV.

No que diz respeito à qualidade de vida, observa-se que a 
PAS e a PAD correlacionaram-se negativamente com a dimensão 
“aspectos emocionais”, dados que divergem do estudo de Carvalho 
et al. (2013), onde, na população estudada, foi verificado o impacto 
da HAS em todos os domínios, com exceção do domínio aspectos 
emocionais, porém, de modo geral, esses resultados sugeriram que 
os pacientes hipertensos apresentaram pior QV quando comparados 
com os normotensos. O mesmo autor destaca ainda o maior impacto 
da hipertensão na QV em relação aos aspectos físicos. No presente 
estudo, a PAD ainda se correlacionou negativamente com “aspectos 
físicos” e “qualidade de vida geral”.
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Segundo uma pesquisa realizada por Feitosa (2015), 17% 
das pessoas residentes na zona rural de um município do Ceará 
apresentavam problemas de HAS como também problemas crônicos 
como diabetes, devido a fatores físicos, clínicos, econômicos e sociais, 
relacionados com a idade e que afetam o estado nutricional, e também 
devido às alterações na composição corporal e à prática de estilos de 
vida sedentários, o que reduz as necessidades nutricionais.

Como limitações do estudo, destaca-se que o grupo avaliado 
incluiu os sexos masculino e feminino, o que pode resultar em viés. 
Estudos com grupos maiores e separados por sexo devem ser 
realizados para que se possa observar a influência do sexo nas 
doenças cardiovasculares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não foram encontrados estudos com relação aos valores da 
PAD em indivíduos que possuem diabetes e doenças cardíacas, dados 
esses que foram estaticamente significativos nessa pesquisa.

Também foi possível verificar a escassez na literatura quanto à 
avaliação de fatores de risco para DCVs em subgrupos específicos, 
principalmente em agricultores. O levantamento bibliográfico, usado 
para o presente estudo, mostrou carência de pesquisas voltadas para o 
conhecimento e análise das condições de vida, fazendo-se necessária 
realização de mais estudos voltados para esses indivíduos.

Tais resultados ressaltam a importância da criação de políticas 
públicas que atendam as demandas e necessidades específicas dos 
agricultores familiares. Políticas essas que precisam ser embasadas 
em cuidados mais relevantes, levando em conta os fatores ambientais, 
ocupacionais e sociais a que esses indivíduos estão expostos.
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INTRODUÇÃO

Dentre os diversos problemas que a saúde pública enfrenta, 
o Diabetes Mellitus (DM) revela-se como uma grave questão, 
caracterizando-se como uma importante condição crônica não-
transmissível. O Brasil apresenta 11,3 milhões de casos notificados, 
sendo considerado o sexto país com maior número de diabéticos 
(IBGE, 2018) e estima-se que, no ano de 2025, o mundo terá uma 
prevalência de 300 milhões de casos, número esse que sofre influência 
do aumento da expectativa de vida, bem como também do aumento 
do estresse, sedentarismo e obesidade (PINHEIRO et al., 2014).

Tal patologia exerce vários efeitos colaterais, um deles é o 
desenvolvimento da neuropatia do membro inferior, um estado 
que acomete o Sistema Nervoso Periférico. Esse problema pode 
desenvolver úlceras e progredir para amputação do membro devido 
à falta da percepção de pequenos traumas em decorrência da perda 
da sensibilidade. Estima-se que 10% dos diabéticos apresentam 
úlceras nos pés e 25% das hospitalizações diabéticas estão ligadas às 
mesmas (ROQUE et al., 2017).

Este pode ter um impacto ainda maior quando levada em 
conta a população idosa, que consta de uma parcela importante 
que apresenta o DM, e que somaria essa perda neurológica com a 
fraqueza muscular e diminuição da amplitude de movimento fisiológica 
do processo de envelhecimento, resultando, então, nas mudanças 
de equilíbrio e postura, visto que os pés são importantes elementos 
proprioceptivos que influenciam intimamente a dinâmica do equilíbrio 
corporal e reações ativas, levando a quedas (PINHEIRO et al., 2015).

A queda é apontada como uma síndrome geriátrica pois está 
relacionada principalmente a idosos, onde há alterações funcionais 
globais dos mesmos e por apresentar maiores prevalências em 
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morbimortalidade e institucionalização, como também é a principal 
causa de óbitos acidentais em indivíduos acima de 65 anos 
(GASPAR et al., 2017).

Por apresentar etiologia multifatorial, a queda tem como princi-
pais fatores de risco: sexo feminino, idade avançada, vertigem, uso de 
medicações continuas, doenças crônicas, pouco desempenho físico, 
que já sofreram quedas, perdas cognitivas, superfícies escorregadias 
e pouca iluminação (NASCIMENTO E TAVARES, 2016).

Com o aumento da expectativa de vida e, por consequência 
disso, o aumento da população idosa, juntamente com o fato de os 
mesmos serem acometidos por patologias crônicas e degenerativas, 
é vista uma necessidade maior de realizar atividades educativas com 
este grupo específico (MARQUES et al., 2010).

A execução de estratégias de educação em saúde que possam 
levar informações e conhecimentos a esses idosos, sobre esses fatores 
de risco, como também sobre suas complicações e a necessidade do 
autocuidado aos que apresentam a Diabetes Mellitus,pode minimizar 
e evitar complicações (BARROS et al., 2012).

Dessa forma, educação em saúde e práticas educativas são 
de extrema relevância para a saúde do idoso, visto que, quando 
associada ao estado físico e mental destes, a ação em saúde torna-se 
capaz de gerar mudanças no autocuidado, promovendo qualidade de 
vida e aumentando suas percepções em saúde (SILVA et al., 2015).

Quando falamos em Educação em saúde, falamos em 
tecnologia em saúde, as quais são divididas em tecnologias leves, que 
se caracterizam pelas relações humanas do cuidado, onde a relação 
entre o profissional e o paciente acontece de forma íntima e direta, 
com conexão e troca de aprendizado entre os mesmos; as tecnologias 
leve-duras, que correspondem aos saberes bem estruturados, que não 
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necessitam de um recurso de alta tecnologia para realização, como 
massagens, crioterapia; e as tecnologias duras, que compreendem  
altas tecnologias, como ventiladores mecânicos, onde não é necessário 
contato humano para fazer gerar vida (SABINO et al., 2016).

Essas tecnologias são importantes ferramentas que podem 
ser direcionadas às inúmeras condições impostas pelo processo de 
envelhecimento, fazendo com que proporcione uma melhor condição 
de saúde, bem-estar, qualidade de vida, segurança e independência 
(ARAUJO et al., 2017).

Acredita-se que, diante do aumento da população idosa no 
mundo, juntamente com as condições crônicas não transmissíveis, 
a exemplo da diabetes mellitus, o risco de quedas em idoso com 
sintomas neuropáticos é algo presente e fator incapacitante na vida 
desses indivíduos, reduzindo, inclusive, a sobrevida dos mesmos. 
Desse modo, torna-se de grande relevância atuar junto a tecnologias 
educativas que venham prevenir e, consequentemente, minimizar as 
consequências desses episódios nessa população.

Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo apresentar 
as contribuições das Tecnologias Educativas na prevenção do risco de 
quedas em idosos com sintomas neuropáticos.

MÉTODO

Trata-se de um estudo de campo, descritivo, transversal, com 
abordagem quantitativa. Foi realizado no Centro de Referência a 
Assistência Social (CRAS II) nos meses de setembro e outubro de 
2019, localizado no Bairro Mutirão, em Cajazeiras.
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A população estudada englobou todos os idosos diabéticos com 
sintomas neuropáticos. A amostra contemplou sete pessoas, sendo for-
mada por conveniência e aleatória, a partir do cumprimento dos critérios 
de inclusão e exclusão. Como critérios de inclusão, temos: pessoas aci-
ma de 60 anos, diabéticas, com sintomas neuropáticos, residentes no 
Bairro Mutirão, e como critérios de exclusão: acamados, pessoas com 
déficit cognitivo, que não aceitassem participar da pesquisa.

Foi utilizado um questionário sociodemográfico e clínico 
elaborado pelos pesquisadores, constando de idade, sexo, estado 
civil, escolaridade, ocupação, questões de moradia, renda familiar, 
condições clínicas e antropométricas.

Para avaliar a presença de sintomas neuropáticos, foi aplicado 
o Escore de Sintomas Neuropáticos (ESN), uma escala simplificada e 
traduzida para o português, que classifica os sintomas em leves, mo-
derados e graves, mostrando-se útil na avaliação dos sintomas da neu-
ropatia diabética periférica e é facilmente compreendida durante a apli-
cação. Inclui questionamentos, como presença de dor ou desconforto 
nas pernas e pés, dentre esses, queimação, dormência, formigamento, 
parestesias, fadiga, câimbras ou prurido, a localização do sintoma, se 
este piora à noite e melhora com o movimento. Cada resposta apresenta 
zero, um ou dois pontos; e três ou quatro pontos indicam sintomas leves; 
cinco e seis, sintomas moderados; e sete, oito e nove, sintomas graves 
(MOREIRA et al., 2005 apud FEITOSA et al., 2018).

Para avaliar o risco de quedas, foi usada a Escala de Quedas 
de Morse (MFS), (Anexo B) seu objetivo é identificar e predizer as 
pessoas com risco de quedas fisiológicas, e é composta por seis 
itens que refletem os fatores de risco de queda, que são 1) História 
de quedas nos últimos três meses; 2) Diagnóstico (s) secundário (s); 
3) Ajuda para caminhar; 4) Terapia intravenosa; 5) Postura no andar 
e na transferência; 6) Estado mental. A presença de fator de risco é 
assinalada como sim ou não para os itens 1, 2 e 4; para os itens 3,5 
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e 6, a pontuação é baseada em dois ou três descritores. É dada uma 
pontuação de 0 a 30 pontos às respostas identificadas como sim ou 
não e aos descritores para cada item. A pontuação total da MFS oscila 
entre 0 e 125, classificando as pessoas em função do nível de risco 
de queda. Assim, considera-se que a pessoa não tem qualquer risco 
de queda se a pontuação total da MFS for inferior ou igual a 24, o 
que apenas exige intervenções básicas de educação em saúde. Se a 
pontuação total estiver entre 25 e 50, considera-se que a pessoa tem 
um risco baixo de queda, e são necessárias intervenções padrão de 
prevenção de quedas. Por fim, considera-se que a pessoa tem um 
risco elevado se obtiver uma pontuação total superior ou igual a 51 e, 
neste caso, há que iniciar intervenções de prevenção de quedas de 
alto risco (MORSE, 2009 apud COSTA-DIAS e FERREIRA, 2014).

Foi aplicada ainda a Escala de Avaliação Ambiental (Anexo C) 
proposta pelo Ministério da Saúde (2013), que consta na Caderneta 
de Saúde da Pessoa Idosa e que apresenta uma lista de fatores de 
proteção relacionados aos fatores de risco ambientais que aumentam 
a propensão de quedas. A mesma apresenta os domínios de Áreas de 
Locomoção, iluminação, banheiro, cozinha e quarto, escada.

Os idosos com diabetes e sintomas neuropáticos foram 
convidados a participarem de atividade de educação em saúde no 
próprio espaço do CRAS II, onde foram apresentados aos objetivos e 
método da pesquisa e, em seguida, convidados a assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.

Aos que aceitaram, de forma coletiva, a tecnologia foi aplicada 
da seguinte forma: 1) através de uma roda de conversa, foi apresenta-
da uma cartilha com um checklist de informações baseadas em instru-
mentos de análise de risco de quedas com figuras ilustrativas (Anexo 
D), leitura fácil, ao qual demonstra cada uma das situações de risco; 2) 
a partir disso, foi feito o preenchimento do checklist com a ajuda dos 
pesquisadores, onde os participantes identificaram essas situações 
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de risco vivenciadas no seu cotidiano; 3) após o preenchimento, foi 
explanado acerca das condições ambientais e físicas que representam 
esses fatores de risco a quedas, a partir de tecnologias educativas, a 
partir da identificação de situações cotidianas que favorecem ou mi-
nimizam o risco de quedas. Cada situação foi problematizada, e as 
razões de ela ser um agente de proteção ou de agravamento ao risco 
de queda foram discutidas.

Ao término da atividade, foi repetido o teste identificando 
quais situações elevam o risco de quedas no idoso e verificando o 
aprendizado daquela atividade como um fator de proteção ao risco de 
quedas em idosos.

Ressalta-se que os participantes também foram entrevistados 
um a um para coletar as informações necessárias para os anexos.

Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis do estudo. 
As variáveis qualitativas estão apresentadas em termos de seus valores 
absolutos e relativos; e as variáveis quantitativas, em termos de seus 
valores de tendência central e de dispersão. As análises estatísticas 
foram realizadas com auxílio do software SPSS (StatisticalPackage 
for the Social Sciences) versão 20.0. Em seguida, os dados foram 
confrontados com a literatura pertinente.

Trata-se de uma pesquisa que envolve seres humanos, sendo 
realizada a partir de normas e diretrizes que cumprem a Resolução 
466/12, publicada no dia 12 de dezembro de 2012 na edição Nº 112 
do Diário Oficial da União (DOU), onde se incorporam as referências 
básicas da bioética, como também os princípios éticos da autonomia, 
não maleficência, beneficência e justiça.

Ressalta-se que o presente estudo foi submetido à aprovação 
pelo Comitê de Ética da Faculdade Santa Maria, recebendo aprovação 
pelo parecer número 3.617.442.
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RESULTADOS

O presente estudo apresenta uma amostra de sete pessoas, 
onde cinco participantes (71%) são do sexo feminino e dois (28%), do 
sexo masculino. Os demais dados sociodemográficos demonstraram 
que 43% dos idosos são analfabetos, enquanto 57% possuem apenas 
o primeiro grau incompleto, o qual é um marcador de déficit de 
conhecimento e acesso a informações de saúde (Tabela 1).

Em relação à ocupação, a amostra demonstrou-se ser 100% 
aposentados, cuja renda familiar prevaleceu de um a três salários 
mínimos para todos os participantes, e sobre a companhia nas 
residências, três deles (43%) informaram que moram sozinhos e quatro 
(57%) moram com familiares (Tabela 1)

Tabela 1- Representação da amostra segundo dados 
sociodemográficos. Cajazeiras/PB, 2019.

Variáveis N %

IDADE (Anos)

60 – 65 01 14

66 – 70  02 28

71 – 75  01 14

76 – 80 01 14

81 – 85 02 28

SEXO

Feminino 05 71

Masculino 02 28

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

Analfabeto 03 43

1° Grau Incompleto 04 57

OCUPAÇÃO

Aposentado 07 100
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RENDA FAMILIAR

1 a 3 salários mínimos 07 100

RESIDE COM

Sozinho 03 43

Com familiares 04 57

Total 07 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Na figura 1, observa-se que houve predomínio de Doenças 
Metabólicas, referindo-se a Diabetes Mellitus em 100% dos casos, 
seguidas de vertigem (58%), insônia (43%), incontinência ou urgência 
miccional (28%), hipotensão postural (28%), hanseníase (14%), fratura 
(14%) e Acidente Vascular Encefálico (14%). Em relação ao uso de 
medicamentos, 100% da amostra fazem uso de hipoglicemiantes e 
57% deles fazem uso de anti-hipertensivos.

Figura 1 – Representação das condições clínicas 
apresentadas pela amostra. Cajazeiras/PB, 2019.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Quanto à distribuição da amostra segundo classificação dos 
Sintomas Neuropáticos (Figura 2), observou-se que o grau leve (44%) 
foi predominante, porém os graus moderado (28%) e grave (28%), 
quando somados, sobrepassam o valor do grau leve, sendo necessário 
atenção para tais dados.
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Figura 2 – Distribuição da amostra segundo classificação 
dos Sintomas Neuropáticos. Cajazeiras/PB, 2019.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Segundo a Escala de Quedas de Morse, foi possível avaliar e 
quantificar o risco de quedas, observando-se que 58% deles demonstraram 
nenhum risco, 14% risco leve e 28% risco elevado. (Figura 3)

Figura 3 – Representação da amostra segundo Escala 
de Quedas de Morse. Cajazeiras/PB, 2019.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
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A tabela 2 apresenta os dados antes e após a utilização de 
Tecnologias Educativas (TE), onde se classificam as variáveis em Fatores 
de Risco e Fatores de Proteção. Os fatores de risco antes da aplicação 
da TE demonstraram que sete idosos (100%) faziam uso de chinelos; 
três deles (43%) tinham pouca iluminação no domicílio; cinco (71%) 
usavam tapete de pano e dois (28%) tinham obstáculos no domicílio.

Quanto aos fatores de proteção antes da aplicação da TE, 
nenhum dos participantes fazia uso de sapatos; quatro deles (47%) 
relataram boa iluminação no domicílio; dois (28%) não faziam uso de 
tapetes e cinco (71%) relataram ter a passagem livre de obstáculos 
em seus domicílios.

Em relação às variáveis após a aplicação da TE, observou-
se que, quanto aos fatores de risco, o uso de chinelo permaneceu 
prevalente em toda a amostra; enquanto relacionado à pouca 
iluminação, houve uma diminuição dos valores (28%); o uso de 
tapete também foi diminuído (28%), e os obstáculos permaneceram 
no mesmo percentual (28%). Dessa forma, em relação aos fatores 
de proteção, notou-se que não houve mudança para uso de 
sapatos, porém houve aumento da iluminação do domicílio (71%), 
como também da retirada dos tapetes (71%), e a passagem livre de 
obstáculos no domicílio manteve-se igual (71%). (Tabela 2)

Com isso, nota-se que houve mudança de porcentagem no 
item Iluminação e Uso de Tapetes, em ambos fatores (de risco e 
de proteção), onde, relacionado aos fatores de proteção, no item 
Iluminação Adequada, houve um aumento de 14%, e no item Sem 
tapetes, notou-se um aumento de 43%, o qual demonstra aumento 
significante para a amostra.
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Tabela 2 – Distribuição da amostra segundo adoção de fatores de 
risco e proteção antes e após a utilização de Tecnologia Educativa.

Variáveis
Antes da TE* Após a TE*

N % N %

Fatores de Risco

Uso de Chinelo 07 100 07 100

Pouca Iluminação 03 43 02 28

Tapete de Pano 05 71 02 28

Obstáculos no Domicílio 02 28 02 28

Fatores de Proteção

Uso de Sapato - - - -

Iluminação Adequada 04 57 05 71

Sem Tapete 02 29 05 71

Passagem livre de 
obstáculos no domicilio 05 71 05 71

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
*Tecnologia Educativa

DISCUSSÃO

Os dados revelaram que grande parte da amostra era composta 
por mulheres, com idade prevalente de 65 a 85 anos, todos aposentados, 
recebendo um salário mínimo, baixa escolaridade, tendo 57% deles 
apenas o primeiro grau incompleto, sendo os demais analfabetos, onde 
quatro deles moravam com a família e três deles, sozinhos. Há um alto 
índice de doenças metabólicas, seguidas de vertigem, insônia, anemia 
e hanseníase. Os medicamentos prevalentes foram hipoglicemiantes e 
anti-hipertensivos. Segundo classificação dos Sintomas Neuropáticos, 
observou-se que o grau leve foi predominante com 44%, e quanto à 
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Escala de Quedas de Morse, foi visto que 58% deles demonstraram 
ausência de risco; em relação à aplicação das Tecnologias Educativas, 
houve aumento nos índices de fatores de proteção, no item Iluminação 
Adequada e Uso de tapetes.

Há uma preponderância feminina na amostra de cinco mulheres 
para dois homens, o que implica que a mulher está mais preocupada 
com sua saúde e busca formas de otimizá-la, o que corrobora Berrile et 
al. (2013), cujo estudo explica que esta feminilização da amostra está 
ligada ao fato de a maior procura aos centros de atenção básica em 
saúde partir deste gênero.

Constatou-se que a amostra apresenta baixa escolarização, 
estando entre primeiro grau incompleto e analfabetismo, onde mostra 
que a falta de informação está ligada à baixa escolarização, em 
concordância com Rodrigues et al. (2012), que trazem que a maioria 
dos participantes de sua pesquisa obteve pontuações baixas em 
relação à escolaridade como também em relação ao conhecimento 
sobre a doença, indicando resultado insatisfatório para a compreensão 
e adoção de práticas de autocuidado.

Em relação à convivência no domicílio, ou seja, com quem eles 
residem, a amostra trouxe que a maioria (57%) residia com familiares, 
apesar de Ramos et al. (2010) trazerem, em um estudo feito com 10 
idosos, onde todos residiam sozinhos, que houve transformações no 
perfil dos idosos no Brasil e suas condições de vida. Os idosos da 
pesquisa citada relataram que os motivos que os levaram a morar 
sozinhos foram: as mortes de familiares (incluindo a viuvez), separação 
conjugal, busca pela independência e falta de recursos financeiros para 
sustentar uma família. Influenciando isso intimamente no autocuidado 
desse idoso, pois isso o torna protagonista do cuidado da sua saúde. 

Ainda sobre o fato de residirem sozinhos, foi vista a importância 
da Agente Comunitária de Saúde na vida e no cuidado desses idosos, 



78

S U M Á R I O

como confirma o estudo de Schenker e Costa (2019), que afirmam que 
o papel do Agente Comunitário é extremamente importante na vida de 
idosos que não contam com o apoio de familiares, no qual, através do 
vínculo criado entre eles, dá-se o cuidado.

Sobre as patologias presentes, após Diabetes Mellitus, que foi 
predominante em toda amostra, veio a vertigem, presente em 58% 
da amostra, a qual é fator determinante de quedas também, como 
trazem Scherer et al. (2012) em sua pesquisa com 56 idosos, os quais 
todos relatam vertigem frequente, mostrando o quanto esta interfere na 
qualidade de vida dos mesmos.

Pinheiro et al. (2014) avaliaram em um estudo a estabilidade postural 
entre idosos diabéticos com e sem neuropatia periférica, e observaram 
que não houve diferença entre os grupos, ou seja, mesmo não havendo 
diagnóstico de neuropatia periférica, o próprio diabetes já traz consigo 
alterações nas respostas posturais que podem influenciar no equilíbrio, o 
que se relaciona com o presente estudo, no qual 28% dos participantes 
relataram hipotensão postural além das neuropatias periféricas.

Quanto à Escala de Quedas de Morse, foi possível notar que a 
ausência de risco prevaleceu com 58%, subsequente de risco elevado 
com 28% e risco baixo com 14%, divergente ao estudo de Falcão et 
al. (2019), os quais relatam que 45% da sua amostra apresentou alto 
risco, 39% risco baixo e 16% nenhum risco. Entretanto, deve-se levar 
em conta que a pesquisa de Falcão et al. foi realizada com idosos 
internados, o que abre reflexão para o fato de que idosos hospitalizados 
estão mais propícios a quedas do que os não hospitalizados.

No uso de tecnologia educativas, faz-se necessária a adoção 
de metodologias diferenciadas que sejam eficazes ao fazer o processo 
educativo mais atuante e emancipatório. Por isso, a utilização de 
múltiplas tecnologias é considerada uma estratégia onde é possível 
tornar fácil o processo de aprendizagem, bem como ser capaz de tornar 
mais participativo e interessante o cuidado em saúde (SILVA et al., 2015).
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Filho et al. (2010) revelam em sua pesquisa que são necessárias 
novas tecnologias educativas voltadas para o diabetes mellitus, citam 
que a literatura ainda é escassa para esse público, em concordância 
com esta pesquisa, sendo que as tecnologias utilizadas neste estudo 
foram voltadas para o autocuidado do idoso diabético com sintomas 
neuropáticos, porém foram arquitetadas para o público alvo de forma 
que foram unidas pesquisas diferentes, desde cuidado com idosos, 
risco de quedas e cuidados com o pé diabético.

Foi visto que, de quatro itens relacionados ao fator de proteção, 
dois apresentaram mudanças após a utilização de tecnologia 
educativa, sendo eles: “Iluminação Adequada”, aumento de 14%, e 
“Sem tapetes”, acréscimo de 43%, revelando um impacto significativo 
na prevenção do risco de quedas nos idosos estudados com diabetes 
e sintomas neuropáticos.

A importância da conscientização sobre quedas, como também 
sua prevenção, deve ser instruída primeiramente e principalmente 
aos próprios idosos. A maioria não tem um entendimento de que 
essas quedas podem e devem ser evitadas, levam isso apenas como 
fisiológico do envelhecimento. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
requer nas Diretrizes do Envelhecimento Ativo, uma maior educação 
básica em saúde para o adulto, falando sobre quedas e sua prevenção, 
para que, assim, não só conscientizem sobre a relevância da atenção 
aos fatores de risco para quedas, como também haja uma maior 
probabilidade na correção de riscos a sua saúde e independência 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2010).

Em decorrência das mudanças demográficas e epidemiológicas 
atuais causadas pelo maior número da população idosa e do aumento 
das doenças crônicas não transmissíveis, torna-se fundamental a 
implementação das tecnologias em saúde, bem como rever o modelo 
de atenção à saúde, priorizando o cuidado e autonomia dos usuários 
(MALTA, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se grande representatividade de mulheres, aposen-
tados, baixa escolaridade, e quase metade da amostra residindo sozi-
nha. Há um alto índice de doenças metabólicas, seguidas de vertigem, 
insônia, anemia e hanseníase. Os medicamentos prevalentes foram 
hipoglicemiantes e anti-hipertensivos. Segundo classificação dos Sin-
tomas Neuropáticos, observou-se que o grau leve foi predominante, e 
quanto à Escala de Quedas de Morse, foi visto ausência de risco para 
mais da metade da amostra; em relação à aplicação das Tecnologias 
Educativas, houve aumento nos índices de fatores de proteção, no 
item Iluminação Adequada e Uso de tapetes.

Foi possível notar que a aplicação das Tecnologias Educativas 
não deve voltar-se somente para o indivíduo que possui a patologia, 
mas, sim, para todos aqueles que convivem no mesmo domicílio, para 
que possa haver um entendimento conjunto da importância das medidas 
de proteção para o mesmo, e, assim, essas possam ser efetuadas.

Observa-se que o uso de tecnologias educativas como 
ferramenta de prevenção e promoção da saúde impacta na vida 
das pessoas, e que, a partir delas, podem-se favorecer hábitos que 
venham a prevenir riscos como de quedas em idosos. Acredita-se que 
a implementação dessas práticas no fazer profissional contribua para 
garantia de funcionalidade e qualidade de vida da população assistida.
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INTRODUÇÃO 

Ao longo do tempo, a utilização de plantas para finalidades 
diversas ficou conhecida como Fitoterapia. O termo possui derivação 
das palavras “Phyton” e “Therapeia”, as quais significam “vegetal” e 
terapia”, respectivamente. Datam do período de 2838-2698 a.C. os 
primeiros registros da utilização de fitoterápicos. Posteriormente, com o 
surgimento de padrões tecnológicos, os processos de aprimoramento 
do uso dos fitoterápicos intensificaram-se, fazendo com que os 
princípios ativos tivessem uma demanda mundial (CAVICHIOLI, 2017). 
Hoje, diante de uma gama de medicações que ocasionam efeitos 
colaterais, a sociedade busca, cotidianamente, formas naturais para 
tratar problemáticas de saúde. Um exemplo é a obesidade, que vem 
apresentando números alarmantes em todo o mundo. Com isso, com 
o intuito de novos rumos para o tratamento da obesidade, avista-se 
uma solução pautada na fitoterapia (LOPES, 2017).

Aliado a esses fatores, a obesidade caracteriza-se como uma 
das problemáticas mais graves no que diz respeito à saúde pública, 
tratando-se de uma patologia complexa e crônica. A obesidade é 
definida como o acúmulo de gordura de maneira excessiva, ocasionada 
pela ingestão exagerada de calorias e um gasto diminuto de energia, 
fazendo com que o indivíduo acumule gordura no corpo. Além disso, 
a obesidade é um problema capaz de modificar o metabolismo 
(MIRANDA, 2015). Assim, é indiscutível que a obesidade comporta-
se como uma ameaça à saúde pública, fazendo com que os custos 
sejam cada dia mais elevados por conta das diversas doenças 
subjacentes que tal problemática ocasiona, como alto colesterol, 
aumento da pressão arterial e resistência à insulina no corpo. Dessa 
forma, é fundamental que mecanismos de controle à obesidade sejam 
desenvolvidos, pois tal problemática é uma realidade crescente no 
Brasil e no mundo (CAVICHIOLI, 2017).
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A fitoterapia, portanto, comporta-se como uma possibilidade 
accessível e natural ao combate à obesidade. No entanto, por mais 
que esse instrumento seja essencial para reverter o atual cenário de 
calamidade na saúde, poucos estudos são desenvolvidos sobre o 
assunto. Ser acessível e oferecer poucos ou nenhum efeito colateral 
são algumas características dos fitoterápicos, o que torna esses 
medicamentos cada dia mais conhecidos e procurados para tratar a 
obesidade (LOPES, 2017). Os medicamentos fitoterápicos diferenciam-
se de acordo com a sua área de ação, podendo atuar como diurético, 
regulador de apetite, laxativos, etc. Dessa maneira, os fitoterápicos, por 
serem de fácil acesso, têm sido procurados no mundo inteiro, fazendo com 
que análises etnofarmacológicos e etnobotânicos sejam desenvolvidas 
corriqueiramente, comprovando a eficácia das plantas medicinais no 
tratamento da obesidade e outras doenças (MIRANDA, 2015).

Destarte, o presente estudo possui o objetivo de discutir acerca 
da utilização de fitoterápicos em pacientes obesos, desenvolvendo um 
estudo analítico e aprofundado sobre a utilização de tais medicamentos. 
Além disso, a pesquisa justifica-se na necessidade em se discutir 
mecanismos capazes de controlar os índices de obesidade, fazendo 
com que tal problemática seja revertida.

MÉTODO

Sabe-se que a pesquisa é a atividade protagonista da Ciência. 
Ela possibilita uma relação estrita e um entendimento da realidade 
a ser analisada. A pesquisa é um processo perene e inacabado, 
sendo realizada por meio de aproximações sucessivas da realidade, 
fornecendo subsídios para uma intervenção concreta e uma ligação 
da teoria à prática.
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O método usado no presente trabalho caracteriza-se por ser 
uma revisão de literatura. A revisão utilizou-se de pesquisa bibliográfica, 
que é realizada a partir do levantamento de referências teóricas já 
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, 
artigos científicos e páginas de web sites.

Fluxograma: Seleção de artigos

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

Por meio desta revisão, buscaram-se artigos listados nas bases 
de pesquisas eletrônicas como literatura em nutrição, obesidade e 
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fitoterápicos termogênicos, bem como em biblioteca física e virtual de 
dados e livros relacionados ao tema proposto. Além disso, a pesquisa 
buscou em sitescapacitados, como da Organização de Saúde, 
Ministério da Saúde e jornais de nutrição.

Através da concretização da revisão de literatura, a pesquisa 
resumiu diversos conteúdos relacionados ao estudo de maneira 
imparcial e holística. Além disso, a pesquisa foi realizada de forma 
formal e meticulosa, como forma de tornar concreta e efetiva a análise 
acerca da utilização de fitoterápicos em pacientes obesos.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tabela 1. Categorização dos estudos quanto ao autor, local e tipo de estudo.

Nome Do Artigo Autor/
ano

Tipo de 
estudo Resultados

Medicamentos 
Fitoterápicos No 
Tratamento Da 

Obesidade

Verrengia 
et al, 2015

Bibliográfico/
descritivo

Os resultados apresentam os 
medicamentos fitoterápicos com 
possível efeito emagrecedor. 
Descreve dosagem, ação terapêutica 
esperada, possíveis efeitos tóxicos e 
os principais achados sobre a ação 
destes medicamentos no tratamento 

da obesidade.

Fitoterapia como 
alternativa terapêutica no 

combate à obesidade

Weisheimer 
et al, 2015

Exploratório/
bibliográfico

Pôde-se observar que estas plantas 
atuam efetivamente na redução 
do peso corporal, porém por 
mecanismos de ação diferenciados. 
Entretanto, apesar da vasta utilização 
destes produtos, ainda não se iniciou 
pesquisas científicas que garantam 

maior segurança no seu uso
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Monitoramento Da 
Administração De 
Um Suplemento 

Como Coadjuvante 
Na Perda De Peso

Cavichioli 
et al, 2017. Exploratório

O resultado da quarta etapa 
demonstrou que a adesão foi de 68% 
e praticamente 50% desta amostra 
não relataram alterações perceptíveis 
diante da ingestão dos suplementos, 
porém os relatos não foram fiéis às 
analises e comparações dos dados 
obtidos referentes às alterações, 
pois se constatou que todas as 
participantes obtiveram melhora em 

algum aspecto de saúde.

Estudo Comparativo 
Da Composição 

Dos Suplementos 
Alimentares 

Termogênicos Contendo 
Cafeína Disponíveis 

Em Portugal

Lopes et 
al, 2017

Bibliográfico/
descritivo

Verificou-se que 10 suplementos 
recomendam porções diárias que 
oscilaram entre os 405 mg e 846 
mg de cafeína, doses superiores a 
400 mg consideradas não seguras 
para os consumidores habituais desta 

substância.

Ilexparaguariensis: 
Compostos Bioativos 

E Propriedades 
Nutricionais na Saúde

Fagundes 
et al, 2015

Revisão 
integrativa

As pesquisas evidenciaram 
potencial antioxidante nessa erva. 
Consequentemente sua ingestão 
diária pode ter implicações, como 
melhoria do perfil lipídico e hepático, 
além da possível eficácia no 

tratamento da obesidade.

Prevalência De 
Sobrepeso E Obesidade 
Infantil Em Instituições 

De Ensino: Públicas 
Vs. Privadas

Miranda et 
al, 2015 Exploratório

Apesar do aumento em todas as 
classes sociais, o sobrepeso e 
a obesidade mostram-se mais 
presentes naqueles com poder 
econômico maior, verificando-
se, portanto, uma relação 
socioeconômica. Essa constatação 
pode levar a um estado de saúde mais 

próximo do polo negativo.

Desenvolvimento 
E Validação De 

Método Por Claedad E 
Estudo Preliminar Da 

Estabilidade Da Sinefrina 
Em Extrato Seco De 
Citrusaurantium L

Kaefera et 
al, 2015 Exploratório

A precisão média de recuperação do 
teste foi de 102,03%. O método foi 
validado de acordo com diretrizes 
internacionais e pode ser utilizado 
em estudos de rotina de controle 
de qualidade e estabilidade de 
preparações de Citrusaurantium. O 
estudo preliminar de estabilidade 
mostrou que a sinefrina é suscetível à 

hidrólise, oxidação e fotólise.



89

S U M Á R I O

Efficacy, And 
Mechanistic Studies 

Regarding Citrus 
aurantium (Bitter 

Orange) Extract And 
P-Synephrine

Stohs, 2017 Bibliográfico
O extrato de laranja amarga é seguro 
para uso em suplementos e alimentos 

nas doses comumente usadas.

Estudo Comparativo 
Dos Efeitos Da Terapia 
Combinada Ultrassom 
+ Corrente Aussie E 

Extrato Seco De Laranja 
Vermelha Na Redução 
De Gordura Abdominal

Larissa OB Exploratório

O extrato seco do suco de laranja 
Moro, possui atividade no organismo 
humano que ajuda a diminuir o 
tecido adiposo e, consequentemente, 
doenças que são ocasionadas pelo 

excesso de gordura no organismo

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

A dificuldade em perder peso torna cada vez mais intensa 
a busca por tratamentos novos e mais eficazes. Quem sofre de 
obesidade tem se esforçado para encontrar o caminho que melhor se 
adapta à sua rotina. São usados diversos modelos de dietas, jejum, 
exercícios físicos, alimentação de qualidade, além de vários tipos de 
medicamentos, incluindo os fitoterápicos.

É notável o crescimento do consumo de fitoterápicos com o 
objetivo de emagrecer, inclusive, em vários estados brasileiros, este 
uso não respeita a exigência de prescrição ou não é devidamente 
acompanhado por um profissional. Pelas características naturais do 
produto e sua ausência de efeitos adversos, os usuários geralmente 
não consultam especialistas e realizam o consumo de forma exagerada, 
podendo causar riscos à saúde.

Principalmente pela influência dos meios de comunicação, 
bem como por indicação de outros consumidores, os medicamentos 
fitoterápicos já fazem parte da rotina de mais de 80% da população 
global. Ainda assim, existem diversos estudos que provam que a 
utilização indiscriminada dos mesmos pode oferecer um alto risco 
de intoxicação pelo usuário, além de outros problemas de saúde que 
podem, inclusive, levar à morte.
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Os produtos fitoterápicos que são utilizados para controle de 
peso funcionam como aceleradores do metabolismo ou reguladores 
de apetite, reduzindo a ingestão de alimentos e os níveis séricos 
de colesterol, além de agir de forma antioxidante, lipolítica e 
diurética. Diferentes tipos de substâncias naturais complexas e com 
características químicas e farmacológicas são exploradas por seus 
potenciais resultados contra a obesidade.

Dado que tratamentos como reeducação alimentar, dietas e 
atividade física trazem resultados relativamente lentos na luta contra 
a obesidade, a população tem uma tendência cada vez maior de 
migrar para o uso de substâncias ditas naturais, também por 
apresentarem um custo mais baixo, serem acessíveis e, geralmente, 
menos agressivas à saúde.

Nessa linha, serão analisados quatro produtos fitoterápicos 
termogênicos utilizados em pacientes obesos, avaliando e analisando 
seus benefícios, características e métodos de funcionamentos. Os 
medicamentos fitoterápicos serão: Ilexparaguariensis (Erva-mate); 
Garciniacambogia; Citrusaurantium e Camelliasinensis.

O estudo será desenvolvido com base em análises já realizadas 
e experimentos concretizados por centros de pesquisas ou autores que 
abordaram essa temática. Com isso, utilizar-se-ão corriqueiramente 
artigos e discussões, de maneira a embasar o trabalho de forma efetiva 
e pertinente para estudos posteriores. 

A Garciniacambogia caracteriza-se por ser uma planta medici-
nal, conhecida como citrino, tamarindo, arvore petróleo, Goraka e ma-
labar. O seu fruto é conhecido como pequena abóbora. A G. cambogia 
pode auxiliar no processo de emagrecimento, além de normalizar os 
níveis de colesterol e energia. É uma planta nativa do sudeste da Ásia, 
e pertence à família Boraginacea (VERRENGIA, 2015).
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Sua casca seca é utilizada há séculos como conservante natural 
de alimentos por todo o sudeste asiático, além da função aromatizante 
e ação carminativa. Nos dias de hoje, começou a ser utilizada como 
ingrediente de suplementos dietéticos, visando à redução de peso 
através de produtos fitoterápicos variados.

Destaca-se que o principal componente ativa dessa planta é 
o ácido hidroxicítrico, este que, segundo alguns autores, pode atuar 
efetivamente no processo de emagrecimento. Esse ácido parece inibir 
as ações da enzima ATP citratoliase, impedindo, assim, a clivagem 
do citrato em oxalato e acetil-CoA, que tem extrema importância para 
síntese de lipídios pelos carboidratos. Sendo assim, o carboidrato é 
canalizado para a síntese de glicogênio, atuando como sinalizador do 
acúmulo de energia (VERRENGIA, 2015).

Dando continuidade à discussão acerca da presença da inibição 
do acetil-CoA, como consequência da inibição da formação desse 
componente, ocorre também um crescimento da oxidação dos ácidos 
graxos, o que resulta em formação de cetonas, que, por sua vez, atuam 
como reguladores do apetite. Isso possibilita a diminuição da deposição 
de gordura partindo da lipogênese quando houver ganho de peso.

De forma concomitante, o ácido hidroxicítrico ainda exerce uma 
regulação, não comprovada, nos genes codificadores da recepção de 
serotonina, que funciona como mais um mecanismo na diminuição das 
ingestões de alimentos (WEISHEIMER, 2015).

Em estudos realizados por Weisheimer em 2015, houve a 
construção de análises baseadas em aplicações da G. cambogia em 
humanos, os quais obtiveram os seguintes resultados.

Em pesquisa realizada por Cavichioli em 2017, um grupo de 
mulheres recebeu tratamento de 600mg do extrato da planta, sendo 
pelo menos 55% de HCA, em formato de tablete, duas a três vezes por 
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dia, sempre 50 minutos antes das refeições. Ambos os grupos foram 
orientados a seguir determinada dieta de 1300 kcal. Na conclusão da 
pesquisa, os dois grupos apresentaram perda de peso considerável, 
mas no grupo de controle, essa perda foi ligeiramente maior.

O ácido hidroxicítrico apresentou efeitos concretos sobre o 
apetite. Em outra pesquisa, praticantes do exercício de caminhada 
(três vezes por semana), também separados em grupos experimental e 
placebo, foram orientados a seguir uma dieta de 1800kcal calorias por 
dia, além de uma dose de 2600mg HCA 50 minutos antes das refeições, 
durante oito semanas. Os resultados finais demonstraram que o grupo 
experimental apresentou expressiva diminuição da ingestão alimentar, 
bem como redução no colesterol (CAVICHIOLI, 2017)

Segundo o autor, a G. cambogia funciona como um mecanismo 
regulatório da inibição da distinção de pré-adipócitos em adipócitos, 
pois atua inibindo expressões de fatores de transcrição. O Índice 
de Massa Corporal e o peso haviam reduzido cerca de 5% nessa 
pesquisa. A excreção de metabólitos de lipídios da urina também 
cresceu expressivamente em comparação ao grupo que ingeriu 
placebo. Em indivíduos saudáveis, com peso regular, o HCA aumentou 
a intensidade e durabilidade da saciedade, inibindo, assim, a ação da 
enzima ATP citratoliase (CAVICHIOLI, 2017).

Em outra experiência, pré-adipócitos foram coletados do tecido 
subcutâneo de mulheres que apresentavam obesidade ou sobrepeso, 
e foram posteriormente diferenciados em adipócitos após duas sema-
nas. Foi identificada uma dispersão das gotículas de gordura pelos 
sais de cálcio e potássio do HCA, favorecendo as ações da lipase nas 
células e também contribuindo para o efeito lipolítico (LOPES, 2017).

É importante destacar que doses maiores causaram atrofia 
testicular potente e toxicidade em alguns ratos, enquanto as quantidades 
menores (389mg de HCA/kg), além dos reduzidos impactos sobre 



93

S U M Á R I O

o consumo alimentar e supressão de gordura epididimal, não 
demonstraram efeitos adversos. Sendo assim, a porção de 389mg de 
HCA/kg foi considerada de menor risco (LOPES, 2017).

A chamada erva mate (Ilexparaguariensis), pertence à família 
Acanthaceae. Trata-se de uma árvore natural da América do Sul e 
frequentemente consumida como chá mate, sendo comercializada 
em pó ou em folhas, como ingrediente para bebidas de mesa (FA-
GUNDES, 2015).

Pesquisas in vitro e in vivo demonstraram que o fitoterápico tem 
efeitos antioxidantes, evitando a oxidação do DNA e lipoperoxidação 
do LDL, com efeito hipocolesterolêmico e diurético.

Atualmente, a planta é utilizada em fitoterápicos com objetivo 
de perda de peso.Entre as substâncias que compõem a erva mate, 
as que podem ter esse efeito são a cafeína, o ácido clorogênico, a 
teobromina, e flavonoides como rutina, quercetina e Kaempeferol. Nas 
dietas hiperlipídicas testadas em ratos de laboratório, o extrato de 
Ilexparaguariensis contribuiu de maneira significativa para a redução do 
peso corporal, da gordura visceral, os níveis hepáticos e sanguíneos 
de lipídeos, bem como o nível da insulina e glicose (FAGUNDES, 2015). 

Além disso, também foi detectada uma mudança na expressão 
dos genes do tecido adiposo, adipogênese, termogênese, e também um 
crescimento da fosforilação, um tipo de enzima que, quando fosforilada, 
favorece o aumento da oxidação dos ácidos no tecido adiposo visceral.

Ainda em estudos com roedores em dieta hiperlipídica, ingerindo 
erva-mate em estado líquido (1g/kg) durante três meses, foi notado 
que os casos de obesidade tratados com erva-mate demonstraram 
atenuação no ganho de peso corporal, adiposidade, além de uma 
redução na gordura epididimal e a devida recuperação dos níveis séricos 
de colesterol, glicose e triglicérides. Paralelamente, os pesquisadores 
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constataram um efeito modulador na expressão de diversos genes 
ligados à obesidade durante o tratamento (MIRANDA, 2015).

Portanto, os resultados apresentados pela pesquisa descrita 
não trazem qualquer prova concreta de que existe uma relação entre 
o consumo de Ilexparaguariensis e a redução de peso. O maior indício 
comprovado relacionado ao tratamento da obesidade é o efeito 
diurético da planta. Salienta-se, inclusive, que as metilxantinas podem 
trazer um efeito rebote no apetite: reduzi-lo, a princípio, mas estimulá-lo 
de forma descompensada posteriormente (MIRANDA, 2015).

Conhecida popularmente como Laranja Azeda ou Laranja 
Amarga, a Citrusaurantium tem seus frutos e folhas altamente procurados 
na aplicação de diversos tratamentos, tendo como principal, a luta 
contra a obesidade, onde é conhecida por conter p-sinefrina como 
protoalcaloide primário, bastante usado na redução e controle de peso, 
na performance esportiva, bem como no controle do apetite, geração 
de energia, foco mental e capacidade de cognição (KAEFERA, 2015). 

O Citrusaurantium pertence ao gênero Citrus (da família Ruta-
ceae), tendo sua origem no oriente. O composto compreende peque-
nas árvores frutíferas, geralmente em torno de cinco metros, repleta de 
flores brancas que são utilizadas popularmente como um leve sedativo. 
Seu uso é comumente direcionado ao tratamento de insônia, ansiedade 
e epilepsia. Trata-se de um fitoterápico que pode substituir a efedrina 
na contribuição redutiva de peso, principalmente quando alinhado a 
exercícios físicos, sem causar efeitos colaterais (STOHS, 2017).

Na tabela abaixo, podem ser observadas a tabela nutricional do 
uso de Citrusaurantium aliada à cafeína anidra, óleo de cártamo, aroma 
de laranja, pimenta preta, dióxido de titânio, corante e polisorbato. Tal 
indicação ocorre em medicamentos que utilizam a planta juntamente 
com outros componentes para acelerar o processo de emagrecimento. 
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Salienta-se que estão inseridos nos componentes do 
Citrusaurantium elementos como as aminas adrenérgicas, como 
por exemplo, a sinefrina, a tiramina e a octopamina, que trazem um 
efeito simpatomimético e atuam nos receptores adrenérgicos alfa 
e beta, estimulando, assim, a lipólise, e favorecendo o aumento da 
taxa metabólica basal, bem como a oxidação da gordura através do 
processo de incremento da termogênese (KAEFERA, 2015).

A sinefrina, também chamada de oxedrina, é o componente 
ativo mais pesquisado desta planta. Além das transformações no 
metabolismo, ela pode ter influência na redução da motilidade gástrica, 
contribuindo com o crescimento da saciedade, o que é equivalente aos 
efeitos da efedrina (STOHS, 2017).

Variados suplementos alimentares, produtos dietéticos e 
compostos manipulados em farmácias, no mercado nacional, utilizam 
esse extrato como matéria-prima. Ainda assim, presentemente, não existe 
uma monografia oficial ou farmacopeia. Portanto, o maior obstáculo em 
relação a esse tipo de produto, encontra-se na ausência de padronização, 
bem como no ineficiente controle de qualidade, tanto em relação ao 
extrato como matéria-prima, como em relação ao seu produto final.

Tais fatores comprometem de forma direta a garantia de sua 
real composição química, seu teor de princípio ativo, sua estabilidade, 
além da própria eficácia e segurança no uso, podendo, inclusive, re-
verter em prejuízos na saúde da população, principalmente pelo seu 
potencial toxicológico. O consumo dessa planta pode apresentar sé-
rios riscos à saúde humana, principalmente pela ausência de estudos 
que atestam a atividade biológica da Citrusaurantium, acerca do efeito 
terapêutico ou protetor contra a obesidade, bem como seu suposto 
potencial de cardiotoxidade (MIRANDA, 2015).

Da família Theaceae, a Camelliasinensis é uma árvore alta, 
natural da China e cultivada em mais de 30 países. Seu chá está entre 
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as bebidas mais consumidas no mundo e também é conhecido como 
chá da Índia. Sua planta pode produzir o chá preto, chá verde, chá 
branco e muitos outros (LARISSA OB, 2016).

No preparo do chá verde, as folhas são aquecidas logo após 
a colheita, de modo a inativar a enzima polifenol oxidase. Na receita 
do chá preto, as enzimas atuam por um tempo mais longo e o chá 
pode ser totalmente fermentado, resultando numa maior oxidação e 
conversão das catequinas em teaflavina e tearubginas, agregando o 
aroma e cor que dão as características. O chá oolong tem um modo 
de preparo considerado intermediário, sendo este, semifermentado.

Em tabela extraída de medicamento (não sinalizado), utilizado 
para pacientes obesos, nota-se a utilização de Camelliasinenses como 
forma de auxiliar a perda de gordura corporal.

Aliado a tais fatores, os flavonoides dessa planta e seus polifenóis 
parecem criar um efeito de inibição da COMT (catecol- O-metiltransfe-
rase), a enzima que é responsável pela degradação de norepinefrina, 
um tipo de neurotransmissor relacionado à oxidação de gorduras e au-
mento da termogênese. A atuação da norepinefrina é prolongada com a 
inibição da COMT, o que significa a oxidação de lipídios e um aumento 
de seus efeitos no gasto de energia (LARISSA OB, 2016).

Destaca-se que esse extrato exerce efeito inibidor direto 
das lipases gástricas e pancreáticas, além de uma estimulação da 
termogênese. Em avaliação com pacientes moderadamente obesos, 
após três meses, o peso reduziu em 4,6% e circunferência da cintura 
em 4,5%, em média. Resultados que sugerem efeitos diretos no 
tratamento da obesidade através do chá verde, que atua estimulando 
a termogênese e inibindo as lípases (LARISSA OB, 2016).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do estudo realizado, foi possível constatar análises 
pertinentes acerca do uso de fitoterápicos termogênicos em pacientes 
obesos. A pesquisa foi de cunho analítico, na qual se desenvolveu 
um debate detalhado sobre resultados advindos de experimentos e 
estudos anteriores.

A obesidade caracteriza-se por ser uma problemática crescente 
na sociedade. Tal fator é derivado do consumo exacerbado de 
alimentos sem teor nutricional, bem como alimentação desregrada e 
hábitos alimentares incorretos.

Dessa maneira, os fitoterápicos podem atuar no combate à 
obesidade. Entretanto, de acordo com as afirmações expostas no 
decorrer do estudo, o uso de tais substâncias não deve ocorrer de 
maneira indiscriminada. Deve-se concretizar um acompanhamento 
e monitoramento do controle da utilização de fitoterápicos, visto 
que podem ter efeitos colaterais ou não apresentarem melhoras no 
objetivo de emagrecimento.

Assim, conclui-se que a utilização de fitoterápicos deve ser 
mais estudada por especialistas, a fim de concretizar tratamentos 
alternativos e menos invasivos no combate à obesidade, fazendo com 
que pacientes que sofrem com essa problemática sejam alvos de 
soluções acessíveis e naturais.
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INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa de evolução 
crônica, causada pelo microrganismo Mycobacterium tuberculosis, 
conhecido também como Bacilo de Koch (BK), podendo ser 
classificada em Pulmonar e Extrapulmonar. Sua transmissão ocorre 
devido ao contato direto com a pessoa acometida pela tuberculose 
pulmonar ou laríngea, quando o bacilo é expelidopela via aérea em 
forma de aerossóis, através da fala, tosse ou espirro (BRASIL, 2019).  

É considerada um problema social, pois, além de ser um grande 
impacto para a saúde pública, também está relacionada a fatores 
extrínsecos, como aspectos socioeconômicos, susceptibilidade, 
situações de moradia precárias, baixo nível de escolaridade e hábitos 
de vida, dentre outras condições de vulnerabilidade que favorecema 
exposição e o risco de desenvolvimento da doença (FREITAS et al., 2016).

Segundo a nova classificação da OMS de 2016 a 2020, o Brasil 
faz parte do grupo dos 30 países que são prioritários para a doença, 
ocupando a 20ª posição. Além disso, de acordo com Brasil (2020), 
em 2019, foram diagnosticados 73.864 novos casos, equivalendo a 
um coeficiente de incidência de 35,0 casos/100 mil habitantes. Ainda 
que, nos anos de 2010 e 2016, tenha se observado uma tendência de 
queda, em 2017 e 2018, o grau de incidência elevou-se com referência 
ao intervalo de 2014 a 2016.

Conforme pesquisas realizadas por Silva (2019), no ano de 
2018, no estado da Paraíba, foram registrados 1.112 novos casos de 
Tuberculose, com um nível de incidência de 27,5/100 mil habitantes e 
coeficiente de óbito de 1,5/100 mil habitantes. Mais de 69,9% desses 
casos eram bacilíferos. O coeficiente de abandono nesse ano foi de 
10,4% e a taxa de óbito foi 1,5%, totalizando a mais alta dos últimos anos.
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O público masculino é o mais acometido, informações 
justificadas pelo fato de o homem não se preocupar tanto em cuidar 
da sua saúde, e por estar mais exposto aos fatores de risco da doença, 
apresentando uma prevalência significativa em relação às mulheres. 
Evidencia-se que aproximadamente 80% dos casos são pulmonares, 
e 20%, extrapulmonares. Geralmente, o perfil do doente é de pessoas 
em idade produtiva na faixa etária dos 20 aos 49 anos, incluindo, em 
média, 63% dos casos novos da doença que foram registrados em 
2009 no país (PILLER, 2012; QUEIROZ; NOGUEIRA, 2010).

Em estudos realizados por Bertolozzi (2005) e Silva (2019), a 
adesão ao tratamento pelos pacientes é considerada um dos grandes 
desafios para o controle da tuberculose, trazendo consequências 
tanto para o sistema de saúde público, como para o próprio indivíduo. 
Em vista disso, a adesão é um objetivo a ser atingido que deve ser 
estimulado desde o início até o fim do tratamento.

Incentivar a adesão implica no incentivo ao autocuidado, para 
que o usuário esteja ciente do seu compromisso ativo com sua saúde, 
entendendo os riscos aque está exposto para ser capaz de eliminá-los. 
Para isto, deve-se considerar todo o contexto geral do usuário, desde 
o meio em que está inserido, para que sejam traçadas estratégias que 
culminem no sucesso do tratamento, assim como o fortalecimento da 
assistência humanizada de forma integral entre a equipe multiprofissional, 
permitindo a continuidade do acolhimento e atenção às necessidades 
do paciente (TEMOTEO et al., 2019; SPAGNOLO et al., 2018).

Dessa forma, é importante salientar que a adesão ao tratamento 
não envolve somente a ingestão dos medicamentos, pois consiste 
em umprocesso abrangente e dinâmico que envolve questões 
comportamentais, pessoais, psíquicas e sociais de cada sujeito, que 
requer um compromisso constante entre os pacientes, profissionais e a 
equipe interdisciplinar, para que, assim, seja prestada uma assistência 
qualificada que atenda às necessidades e singularidades de cada um 
(BERTOLOZZI, 2005).
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Diante disso, o tema estudado apresenta importante relevância 
social, devido a sua alta prevalência ainda nos dias atuais. Nessa 
perspectiva, questiona-se: Quais as dificuldades associadas à adesão 
ao tratamento da tuberculose?

O presente estudo tem como objetivo identificar as dificuldades 
encontradas pelos pacientes na adesão ao tratamento da tuberculose. 

MÉTODO

A delineação metodológica da revisão integrativaconsiste em 
uma Prática Baseada em Evidências (PBE), a qual visa aanalisar o 
conhecimento produzido em estudos prévios acerca de um determinado 
tema, servindo como um estímulo para que os profissionais operem 
em busca de estudos intervencionistas. Este tipo de pesquisa, naárea 
da saúde, busca promover a delimitação de um problema, para que, 
através das evidências científicas disponíveis, seja possívelavaliá-
lo criticamente e obter a síntese das evidências disponíveis do tema 
investigado (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, foram 
delineados passos que seguem as recomendações para a realização 
deste tipo de pesquisa. Inicialmente, procedeu-se a identificação 
do tema e questão norteadora, estabelecimento das estratégias de 
busca e definição dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos, 
definição e categorização das informações de interesse a serem 
extraídas dos estudos selecionados, e avaliação, interpretação e 
síntese dos estudos, contendo uma análise crítica e descritiva das 
principais contribuições, na qual são apontadas as lacunas existentes 
na literatura (SANTOS et al., 2012).
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A princípio, a pesquisa foi norteada pelo seguinte 
questionamento: Quais as dificuldades associadas à adesão ao 
tratamento da tuberculose? A partir deste, utilizando-se as palavras-
chave: Adesão; Tratamento e Tuberculose. Foi dado início à pesquisa 
por meio eletrônico, utilizando a base de dados da Bireme, como filtro a 
partir dos descritores supracitados. Foram utilizados artigos indexados 
na Biblioteca Virtual em Saúde(BVS): Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library 
Online (SciELO), Banco de Dados em Enfermagem (BDEnf) e Sistema 
Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE).

Utilizando os unitermos acima mencionados, foram encontrados 
inicialmente 1488 artigos de maneira genérica na plataforma, dos 
quais foram filtrados pelos critérios de inclusão, resultando em 269 
documentos, posteriormente separados e eleitos 27 condizentes com 
o objetivo proposto, e, após a leitura analítica dos estudos, restaram 
13 artigos que contemplam precisamente a pesquisa. Os critérios de 
inclusão utilizados foram: artigos completos disponíveis na íntegra; 
publicados entre os anos de 2015 e 2020, ou seja, com intervalo de 
tempo de cinco anos; texto completo disponível nos idiomas português, 
inglês e espanhol; que apresentem discussão relevante sobre adesão 
dos pacientes ao tratamento da tuberculose. Os dados de exclusão 
foram: Artigos duplicados, resenhas, monografias, teses, livros, resumos 
em anais, datas retrógradas à exigida e documentos incompletos.

Após filtrar os artigos a partir dos critérios de inclusão e exclusão 
pré-estabelecidos, deu-se início à leitura seletiva e, posteriormente, à 
leitura analítica dos estudos selecionados. Ao final desse processo, 
13 artigos atenderam aos requisitos que respondiam o objetivo da 
pesquisa proposta.

A leitura criteriosa desses artigos possibilitou extrair informações 
importantes para a construção desta revisão integrativa. Além disso, 
possibilitou o aprimoramento da comparação com outros autores para 
o debate proposto dentro da temática abordada.
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RESULTADOS

Tomando como base os autores selecionados, a tabela 1 
categoriza os estudos de acordo com o título, revista de publicação, 
ano, local e tipo de pesquisa. A categorização dos estudos é importante, 
pois permite que cada documento analisado possa ser minimamente 
apresentado de acordo com suas características.

Tabela 1: Categorização dos estudos quanto ao 
Autor, Revista, Local e Tipo de estudo.

Nome do Artigo Autor/Ano Revista Local Tipo de 
Estudo

1. Determinantes da não adesão 
ao tratamento da tuberculose na 
Argentina: barreiras relacionadas 
ao acesso ao tratamento.

HERRERO; 
RAMOS; 
AROSSI 
(2015)

Rev Bras 
Epidemiol Argentina Transversal/ 

Descritivo

2. Fatores que influenciam a 
adesão ao tratamento da tu-
berculose em Asmara, Eritreia.

 
GEBREWELD, 
et al. (2018)

J Health 
Popul Nutr Aritréia Qualitativo

3. Fatores associados à não 
adesão durante o tratamento 
da tuberculose em pacien-
tes tratados com a estratégia 
DOTS em Jayapura, Província 
de Papua, Indonésia.

RURU, et 
al. (2018)

Glob Health 
Action Indonésia Estudo de 

caso-controle

4. Barreiras associadas à 
adesão ao tratamento da tu-
berculose em Cali e Buena-
ventura, Colômbia.

BARONA, et 
al. (2017)

Gerenc. 
políticas 

salud
Colômbia- CO Estudo de 

Caso-controle

5. Adesão e qualidade de vida 
em pacientes com tuberculo-
se pulmonar.

OLIVEIRA, et 
al (2019)

Rev. enferm. 
UFPE online Brasil Quantitativo
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6. Influência da sintomatolo-
gia depressiva na adesão ao 
tratamento antitubercular em 
pacientes do Hospital Santa 
Maria del Socorro de Ica.

HERNÁNDEZ; 
RÓCIO; 
CHANG; 
HECTOR 
(2019)

Rev. méd. 
panacea Peru

Transversal/ 
Observacional/ 

Analítico

7. Fatores relacionados à ade-
são ao tratamento em pacien-
tes com tuberculose em Pe-
reira, Colômbia, 2012-2013.

DUEÑES; 
CARDONA 

(2016 )

Biomédica 
(Bogotá) Colômbia Descritivo/ 

Transversal

8.  Adesão ao tratamento de 
pacientes com tuberculose 
em duas unidades de referên-
cia na Guiné Equatorial.

FAGUNDEZ, 
et al (2016) PLoS One África Transversal/ 

Descritivo

9. Não adesão do paciente ao 
tratamento da tuberculose no 
Sudão: fatores sociodemográ-
ficos que influenciam a não 
adesão à terapia da tuberculo-
se no Estado de Cartum.

ALI; PRINS 
(2016)

Pan Afr 
Med J Holanda Observacional/

Descritivo

10. Determinantes sociais da 
não adesão ao tratamento da 
tuberculose pulmonar no Rio 
de Janeiro, Brasil.

MACIEL, et 
al. (2018) PLoS One PLoS One

Estudo 
Ecológico/
Descritivo

11. Fatores associados à inter-
rupção do tratamento da tuber-
culose em pacientes no conda-
do de Nandi, Quênia 2015.

WANYONYI, 
et al. (2017) PAMJ África Estudo 

Transversal

12. Enfermagem na adesão 
ao tratamento da tuberculose 
e tecnologias em saúde no 
contexto da atenção primária.

TEMOTEO, et 
al. (2019)

Esc. Anna 
Nery vol.23 Brasil

Reflexão 
Analítica de 

Contexto

13. Os determinantes sociais 
da adesão ao tratamento da 
tuberculose em uma região 
remota da Papua Nova Guiné.

ELSTOB, et 
al. (2017)

BMC Public 
Health Nova Guiné Qualitativo/ 

Descritivo

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.
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A tabela 2 mostra os resultados encontrados pelos autores 
selecionados e os objetivos dos respectivos estudos desenvolvidos.

Tabela 2: Descrição dos Objetivos e Resultados dos estudos selecionados.

Autor/Ano Objetivos Resultados

1. HERRERO; 
RAMOS; 
AROSSI (2015)

Identificar a associação entre 
a não adesão ao tratamento 
da tuberculose e o acesso ao 
tratamento.

O estudo apresenta resultados de associações 
uni e multivariadas entre as características da 
assistência à saúde e a não adesão. Dessa 
forma, os pacientes que tiveram suas consultas 
de controle realizadas no hospital, bem 
como a entrega de medicamentos, tiveram 
três vezes mais chances de não aderir ao 
tratamento. Observou-se também que o risco 
de não adesão foi maior entre os pacientes 
que apresentaram restrições econômicas para 
suportar os custos de transporte.

2.GEBREWELD 
,et al., (2018)

Avaliar os fatores que influen-
ciam a adesão ao tratamento 
da tuberculose em unidades 
de saúde selecionadas em 
Asmara, Eritreia.

O estudo mostrou que o motivo mais comum 
para a descontinuação do tratamento foi a 
falta de conhecimento sobre a doença, sua 
causa, transmissão e duração do tratamento. 
Ainda, os pacientes afirmaram ``se sentir 
curados´´ antes mesmo de concluir a terapia. 
Além disso, a maioria relatou a ausência do 
apoio social e o estigma como uma condição 
crítica, assim como os efeitos colaterais dos 
medicamentos.

3. RURU, et 
al., (2018)

Identificar fatores associados 
à não adesão durante o trata-
mento da TB entre pacientes 
atendidos em centros de saú-
de pública (APS) em Jayapu-
ra, Papua.

O estudo relatou como determinantes na 
falha da adesão e do seguimento efetivo do 
tratamento: O histórico familiar de tratamento 
da TB, o acesso difícil aos cuidados de saúde, 
a falta de conhecimento sobre a doença e os 
aspectos que a envolve, e também a falta de 
educação em TB por parte dos enfermeiros 
responsáveis pelo DOTS.
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4. BARONA, 
et al., (2017)

Determinar os obstáculos 
associados à adesão ao 
tratamento estritamente su-
pervisionado da tuberculose 
(TB) em dois municípios da 
Colômbia.

O estudo dividiu os fatores predisponentes 
à não adesão por variáveis. Com isso, 
a variável “rede de apoio social”, foram 
encontradas maiores chances de não adesão 
entre os pacientes que não moravam com 
sua família, e os que nunca necessitaram de 
tratamento por mais de duas semanas devido 
a outras doenças. De acordo com a “história 
pessoal”, destaca-se o consumo de cigarro 
e substâncias alucinógenas com frequência. 
Por fim, a “oferta de tratamento pelo serviço 
de saúde”, apontando a falta de suprimento 
(medicamentos).

5. OLIVEIRA, 
et al., (2019)

Avaliar a adesão aos tuber-
culostáticos e a qualidade de 
vida de pacientes com tuber-
culose pulmonar.

Observa-se que a qualidade de vida das 
pessoas TB pulmonar é comprometida e 
isso tem relação significativa com a adesão, 
pois além de implicaçõesfísicas, existe o 
comprometimento emocional e psíquico.

6. HERNÁNDEZ; 
RÓCIO; CHANG; 
HECTOR (2019)

Determinar a influência dos 
sintomas depressivos na 
adesão ao tratamento antitu-
berculose em pacientes do 
Hospital Santa Maria del So-
corro de Ica (HSMSI).

Verificou-se que os sintomas depressivos 
têm relação importante com o seguimento do 
tratamento, pois a medida que os níveis de 
sintomatologiadepressiva aumentam, aumenta 
a probabilidade de não adesão ao tratamento.

7. DUEÑES; 
CARDONA 
(2016)

Determinar a relação entre 
a adesão ao tratamento da 
tuberculose e fatores socio-
demográficos, econômicos e 
clínicos e aqueles relaciona-
dos a medicamentos, objeti-
vos e subjetivos.

Dentre todas as causas de não adesão ao 
tratamento, a principal citada foi a intolerância 
gástrica aos medicamentos. Em relação 
aos fatores subjetivos motivadores foram, 
a influência da carga social tanto na família 
quanto no trabalho; O custo econômico gerado 
para comparecer as consultas e para obter as 
medicações; A falta de conhecimento sobre a 
doença e seu tratamento.

8. FAGUNDEZ, 
et al., (2016)

Determinar a adesão ao 
tratamento antituberculose 
na Guiné Equatorial e seus 
determinantes, bem como 
avaliar o conhecimento das 
pessoas sobre a doença.

O estudo aponta o analfabetismo e o 
conhecimento inadequado sobre a TB (doença, 
tratamento e efeitos colaterais) como principal 
fator responsável pela falta de adesão, além 
da falta de orientações e recomendações dos 
profissionais de saúde e do apoio familiar ao 
usuário.
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9. ALI; PRINS 
(2016)

Identificar os fatores determi-
nantes da falta de tratamento 
entre os pacientes com TB no 
estado de Cartum, no Sudão.

Os fatores sociodemográficos estão 
diretamente relacionados à adesão, tais como: 
Escolaridade, distância do centro de saúde, 
localidade residencial (geralmente área rural), 
pacientes em mudança de endereço, distância 
para o centro de saúde, ausência de apoio 
familiar e ocupação (trabalho).

10. MACIEL, 
et al., (2018)

Descrever e identificar os 
determinantes sociais da não 
adesão ao tratamento antitu-
berculose no município do 
Rio de Janeiro entre 2008 e 
2012.

Constatou-se que as condições econômicas, 
infraestrutura e a falta da vigilância no controle 
da tuberculose foram associadas à não adesão 
ao tratamento.

11. WANYONYI, 
et al., (2017)

Avaliar os fatores associados 
à interrupção do tratamento 
entre pacientes em DOTS no 
condado de Nandi, Quênia.

Evidenciou-se que um terço dos pacientes 
interromperam o tratamento da TB e os fatores 
associados foram, o uso de álcool por mais de 
três dias por semana; os efeitos colaterais das 
medicações; renda mensal baixa e o tempo de 
espera no centro de tratamento.

12. TEMOTEO, 
et al., (2019)

Descrever e analisar relações 
entre adesão ao tratamento da 
tuberculose e tecnologias em 
saúde no contexto da atuação 
da enfermagem na Atenção 
Primária.

Percebe-se que os aspectos negativos que 
contribuem para a não adesão do usuário, 
que foram identificados por enfermeiros, são: 
despreparo e desinteresse dos profissionais da 
equipe, tempo limitado para a supervisão dos 
medicamentos; aspectos essenciais de uma 
assistência qualificada e para interação entre 
o profissional e o usuário, repercutindo dessa 
forma na criação do vínculo.

13. ELSTOB, 
et al., (2017)

Identificar fatores que influen-
ciam a adesão ao tratamento 
da TB na região remota de 
Balimo, no PNG.

O estudo mostrou que os fatores influenciadores 
são do ponto de vista pessoal, sistêmico e 
sociocultural. Citados como principais, a falta 
de conhecimento sobre os efeitos colaterais 
dos medicamentos e a forma individual de agir 
em cada paciente; interrupções no tratamento 
por falta de medicamentos disponível; e o 
apoio insuficiente da família.

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.
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DISCUSSÃO

A organização dos artigos e divisão dos mesmos mostra que os 
tipos de estudo são variados, no entanto, nota-se uma prevalência em 
estudos de campo exploratório descritivos, mantendo características 
da pesquisa direta que fornece informações colhidas em loco através 
de questionário ou entrevistas estruturadas sem interferência do 
pesquisador e sendo permitido pelo participante ciente dos riscos da 
pesquisa com seres humanos.

Os fatores que estão associados à adesão ao tratamento 
da tuberculose são vistos como dificuldades e desafios a serem 
enfrentados no cotidiano dos pacientes. Nota-se que os estudos 
possuem data de publicações recentes, pois, embora a Tuberculose 
seja uma doença secular relatada desde a bíblia, ainda nos dias atuais 
vem apresentando recrudescência, com repercussões elevadas nos 
níveis de saúde e mortalidade.

Os estudos foram desenvolvidos em vários países, conforme 
critério de inclusão. Em relação ao Brasil, de acordo com o 
Boletim Epidemiológico (2020), evidencia-se uma importante 
heterogeneidade no país, com os maiores coeficientes de incidência 
acima de 51 casos/100 hab. nos estados do Rio de Janeiro, 
Amazonas, Pará, Roraima e Acre. Além disso, ainda por dados 
colhidos nos estudos, pode-se perceber que o sexo masculino é 
mais acometido, o que leva a compreender que são necessárias 
políticas de saúde direcionadas a este grupo.

A pesquisa relacionada à adesão ao tratamento da tuberculose 
é rica e oferece uma gama de opções para que se possam extrair as 
informações necessárias à construção de uma pesquisa estruturada 
sobre o tema.
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Para Herrero; Ramos; Arossi (2015), a adesão ao tratamento é 
considerada um componente essencial para o controle da doença, 
porém é visto comoum dos principais desafios, já que consiste em 
um processo dinâmico e multifatorial que não depende somente da 
ingestão medicamentosa. O abandono e a terapia incompleta propiciam 
a resistência aos medicamentos, que resulta em consequências para 
a saúde pública e do próprio indivíduo. Portanto, a adesão deve 
ser entendida como uma forma de negociação entre o paciente e 
profissionais de saúde, considerando as responsabilidades de ambas 
as partes para o fortalecimento da autonomia e do autocuidado.

O estudo realizado por Gebreweldet al., (2018), concluiu que a 
adesão depende de inúmeras condições e perspectivas que abrange 
o cotidiano da pessoa, incluindo os fatores que induzem ou não o 
prosseguimento do tratamento, tais como: o conhecimento, as formas 
de incentivo, a autodeterminação, como o indivíduo entende o processo 
saúde-doença, implicando na tomada de decisões conscientes para 
um bom progresso do tratamento.

O Tratamento Diretamente Observado (TDO), citado no estudo 
realizado por Ruruet al., (2018), é uma estratégia valiosa recomendada 
pelo Ministério da Saúde e pela OMS que pode ser realizada por 
profissional de saúde ou algum membro familiar orientado. É visto 
como centro primordial na promoção da adesão ao tratamento e 
para a tentativa da redução de abandono. Além do mais, colabora na 
construção de vínculo do indivíduo aos cuidados e ao serviço de saúde, 
permitindo confiança para a superação da doença, a fim de tornar o 
desfecho do tratamento não apenas um compromisso do paciente, 
mas também de todos os profissionais e do sistema de saúde.

Contudo, a falta de educação em TB é elencada no estudo como 
um dos fatores desfavoráveis à adesão. Diante isso, é necessário 
que os profissionais responsáveis por essa estratégia forneçam 
uma atenção voltada aos pacientes, principalmente àqueles que 
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têm difícil acesso aos serviços de saúde, possibilitando identificar as 
dificuldades enfrentadas e acolher suas necessidades, para poder 
intervir precocemente frente a situações que revelam riscos que 
comprometam a continuidade da terapia.

Baronaet al., (2018), reforça, em seu estudo, a necessidade 
de repensar as estratégias utilizadas até agora nos programas 
de controle da doença, focadas nas atividades de saúde e 
comportamentos do paciente versus tratamento. Os resultados 
indicam a necessidade de estabelecer gradativamente estratégias 
intersetoriais e interdisciplinares que levem em conta tanto os fatores 
individuais comportamentais dos pacientes, como os fatores sociais 
e administrativos que afetam o seu sucesso.

Para Oliveiraet al., (2019), a qualidade de vida de pessoas com TB 
é uma associação complexa de elementos, queinclui a doença, pobreza, 
o estigma, o que repercute, de forma negativa, na vida familiar, no 
trabalho e nas atividades cotidianas, e pode gerar no indivíduo alterações 
psicológicas, fisiológicas e sociais, comprometendo significativamente 
a adesão e a sua qualidade de vida. Por isso, a necessidade do 
fortalecimento do vínculo profissional-paciente-família, para auxiliar na 
aceitação do diagnóstico, motivando a continuidade do tratamento, e, 
consequentemente, levando à melhora da qualidade de vida.

Os fatores descritos como desafios para a adesãoapontados no 
estudo de Wanyonyi et al., (2017), como o consumo excessivo de ál-
cool, o tempo de espera nos serviços de tratamento, e a baixa renda, 
devem ser tratados, a fim de prevenir as chances de interrupção do 
tratamento. Contudo, deve-se considerar aampliação das estratégias 
do serviço DOTS com intuito de reduzir a distância até os serviços de 
atendimento, o custo da viagem e tempo de espera, bem comoa cria-
ção de grupos de apoio para o reforço das orientações e aconselha-
mento em TB.
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A adesão ao tratamento da tuberculos e no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde tem uma ligação direta com a atuação do enfermeiro. 
Nesta perspectiva, Timóteoet al., (2019), afirmam sua potencialidade 
para contribuir de forma significativa para uma articulação maior com 
os demais profissionais da Atenção Básica e com o planejamento das 
ações necessárias ao sucesso do tratamento, diminuindo, assim, as 
fragilidades na sua operacionalização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os estudos analisados, foi possível concluir 
que a investigação desses fatores é de relevância atual, tornando-se 
necessária a continuação de estudos que abordem essa temática, 
à medida que podem contribuir para o fortalecimento do controle 
dessa doença, favorecendo a redução da incidência, bem como a 
morbimortalidade desses pacientes.

Por fim, este estudo mostrou a necessidade do fornecimento de 
informações sobre a TB que contemplem as atividades dos serviços 
de saúde, como: educação em saúde, busca ativa, supervisão do 
tratamento e incentivo à adesão. Realçando, ainda, aimportância da 
desconstrução do preconceito quanto à doença e ao doente, buscando 
compreender o contexto vivenciado por esse indivíduo.
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INTRODUÇÃO

A fibromialgia (FM) é uma doença musculoesquelética 
caracterizada por uma dor crônica e difusa em vários segmentos do 
corpo humano, sendo considerada uma das principais condições 
clínicas reumatologias (SOUZA, 2017). É uma patologia sem etiologia 
definida, que atinge cerca de 2,5% da população brasileira e com 
incidência maior em indivíduos do sexo feminino, com idade entre 35 e 
44 anos, (HEYMANN, 2010).

Oliveira Junior (2018) ressalta que, além da dor, a doença é 
conhecida por acarretar vários outros sintomas, como a redução da 
força muscular, rigidez matinal, fadiga, ansiedade, depressão, distúrbio 
do sono, entre outros.

O diagnóstico dá-se por meio da avaliação clínica, onde o 
Colégio Americano de Reumatologia (ACR), em 1990, desenvolveu um 
método para caracterizar a FM, que se constitui na presença de áreas 
dolorosas na palpação em pontos definidos (tender points). Em 2010, 
o ACR desenvolveu novos critérios, que ocorrem em pontuação em um 
Índice Generalizado de Dor (IGD) somado com a Escala de Gravidade 
de Sintomas (EGS). Para o diagnóstico de FM, os pacientes devem 
apresentar IGD ≥ 7 e EGS ≥ 5 ou IGD 3-6 e EGS ≥9 (DIAS, 2017).

Freitas (2017) revela que a dor crônica limita a funcionalidade, 
gera ansiedade e depressão, e afeta relacionamentos interpessoais e 
atividades ocupacionais desses indivíduos, além de afetar a qualidade 
de vida (QV), principalmente pelos comprometimentos nas atividades 
de vida diária (AVD) em indivíduos normalmente ativos profissional-
mente, e essas limitações acabam afetando psicologicamente e aco-
metendo sua vida social e emocional.
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A capacidade funcional é a aptidão do indivíduo de realizar 
suas atividades físicas e mentais necessárias de forma produtiva, 
como manter sua higiene pessoal, comer, beber, tomar banho, vestir-
se, andar certa distância. A perda da funcionalidade está ligada a 
fragilidade, dependência, riscos de quedas, problemas de mobilidade 
e de complicações ao longo do tempo. (REIS, 2015). Segundo Brenda 
et al. 2013, pacientes com fibromialgia apresentam comportamentos 
sedentários devido ao seu quadro álgico, apresentando-se menos 
ativos, gerando agravamento das manifestações clínicas. A capacidade 
funcional é avaliada através de testes. Os testes simples são mais fácil 
aplicação devido a redução da funcionalidade desses indivíduos.

Qualidade de vida é definida pela a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) como a percepção de cada indivíduo sobre sua posição na vida, 
seja em seu ambiente cultural, em seus valores pessoais ou em relação 
a expectativas, objetivos e preocupações (RIBEIRO, 2019). A QV vem 
ganhando destaque em múltiplas dimensões devido às necessidades 
de se conhecer o impacto das doenças e de seu tratamento na ótica de 
cada paciente, permitindo, assim, uma análise da saúde mediante os 
diversos domínios existentes como o físico, emocional, funcional e social. 

Dentro de uma perspectiva de funcionalidade, domínio relevante 
no estudo da qualidade de vida, a análise da funcionalidade consta de 
um bom parâmetro de avaliação de desordens musculoesqueléticas. 
Sabe-se que a redução da força muscular pode levar às falhas na 
realização das atividades de vida diária e instrumentais (SILVEIRA, 2019).

Sabe-se que a fibromialgia provoca um impacto global nos 
indivíduos acometidos, seja no aspecto funcional, social, emocional, 
familiar ou psicológico. Desta forma, analisar a qualidade de vida e 
a funcionalidade torna-se relevante ao ampliar as perspectivas de 
atuação na doença e nas áreas afetadas, conhecendo seu impacto 
sobre essas áreas e, desse modo, fomentando estratégias que visem 
a favorecer a qualidade de vida e funcionalidade dos fibromiálgicos.
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Esse estudo tem como objetivo apresentar os impactos da 
fibromialgia na funcionalidade e qualidade de vida dos acometidos.

MÉTODO 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, desenvolvida 
baseada nas seis fases do processo de elaboração: 1ª fase – elaboração 
da pergunta norteadora; 2ª fase – busca ou amostragem da literatura; 
3ª fase – coleta de dados; 4ª fase – análise crítica dos estudos incluídos; 
5ª fase – discussão dos resultados; 6ª fase – apresentação da revisão 
integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

A pesquisa foi realizada por meio da seleção de artigos 
científicos publicados em periódicos indexados nas bases de dados 
Scientific Eletronic Library (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
PUBMED e Google acadêmico, tendo a busca dos dados ocorridoem 
maiode 2020, utilizando os descritores extraídos do DeCS (Descritores 
em Ciências da Saúde), com base nas palavras-chave: Fibromialgia, 
Funcionalidade, Qualidade de vida, através do operador booleano 
AND, de acordo com a tabela 1.

Foram selecionados artigos de acordo com os critérios de 
inclusão: Estudos com seres humanos, de delineamento quase-
experimental, estudos de caso, artigos que estejam disponíveis na 
íntegra, em português e inglês, publicados no período de 2010 a 2019, 
de acesso gratuito, e que abordem o tema qualidade de vida em 
fibromiálgicos e funcionalidade. Foram excluídos estudos de revisão 
de literatura, resumos, teses, dissertações e monografias.
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Tabela 1- Caracterização dos artigos encontrados 
conforme os descritores e base de dados.

BASE DE DADOS DESCRITORES Nº DE ARTIGOS

PUBMED Fibromialgia “AND” funcionalidade 
“AND” qualidade de vida 6 Artigos

SCIELO Fibromialgia “AND” funcionalidade 
“AND” qualidade de vida 365 Artigos

BVS Fibromialgia “AND” funcionalidade 
“AND” qualidade de vida 490 Artigos

GOOGLE 
ACADÊMICO

Fibromialgia “AND” funcionalidade 
“AND” qualidade de vida 1.810 Artigos

TOTAL 2.671 Artigos

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

A seleção dos artigos encontrados com a busca nas diferentes 
bases de dados foi realizada inicialmente pela seleção dos títulos. 
Aqueles que tinham relação com o objetivo eram selecionados para 
a leitura do resumo, e os que continham informações penitentes à 
revisão eram lidos por completo. (Figura1).
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Figura 1 – Fluxograma das etapas da pesquisa para seleção dos artigos.

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

RESULTADOS 

Dos 2.671 artigos encontrados, apenas sete foram considerados 
satisfatórios, sendo que os demais foram excluídos por não atenderem 
aos critérios.

Na figura 2, a seguir, são apresentadas as principais características 
dos estudos selecionados, com ênfase nos autores, ano de publicação, 
título do artigo, objetivo, principais resultados e desfecho.
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RESULTADOS

Tabela 2- Caracterização dos artigos conforme autor, ano e título.

COD. AUTOR ANO TÍTULO

F1 CARDOSO, F. de S. et al 2011

Avaliação da qualidade de vida, 
força muscular e capacidade fun-
cional em mulheres com fibromial-
gia

F2 HOMANN, D. et al 2011
Avaliação da capacidade funcio-
nal de mulheres com fibromialgia: 
métodos diretos e autorrelatados

F3 HOMANN, D. et al 2012

 Percepção de estresse e sinto-
mas depressivos: funcionalidade 
e impacto na qualidade de vida 
em mulheres com fibromialgia

F4 MARTINS, M.R.I. et al. 2012
Uso de questionários para avaliar 
a multidimensionalidade e a quali-
dade de vida do fibromiálgico.

F5 LORENA, S.B. et al. 2016 Avaliação de dor e qualidade de 
vida de pacientes com fibromialgia

F6 MARTINS, R. et al 2016 Impacto da fibromialgia na quali-
dade de vida dos doentes

F7 DE OLIVEIRA, A. K. F. et al. 2018
Estudo sobre os fatores associa-
dos ao impacto da fibromialgia na 
qualidade de vida.
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Tabela 3- Caracterização dos artigos conforme 
objetivo, tipo de estudo e resultados

COD. TIPO DE ESTUDO/
PREVALENCIA OBJETIVO RESULTADOS

F1

O estudo de corte trans-
versal. Realizado com 
31 voluntárias com ida-
de entre 35 e 60 anos.

Avaliar a qualidade de 
vida, força e capacidade 
funcional em mulheres 
com FM.

Os resultados demonstram re-
dução da força muscular em 
membros superiores quanto em 
membros inferiores em pacientes 
com FM quando comparados com 
indivíduos saudáveis do mesmo 
sexo. Além disso, alguns aspectos 
da qualidade de vida como dor, 
vitalidade e aspectos emocionais 
são piores em fibromiálgicos.

F2

Estudo transversal, 
descritivo e correlacio-
nal.Participaram do es-
tudo 38 mulheres com 
diagnóstico de FM.

Verificar associações 
entre métodos diretos 
e indiretos para avaliar 
a capacidade funcional 
e a relação destes com 
algumas características 
da FM.

A dor compromete significante-
mente a força de preensão manual, 
o desempenho para as atividades 
cotidianas e a qualidade de vida 
destas pacientes. 

F3

Estudo transversal, do 
tipo descritivo compa-
rativo. Participaram do 
estudo 20 mulheres 
diagnosticadas com 
FM e 20 sem o diag-
nóstico da doença.

Comparar os sintomas 
depressivos e a percep-
ção de estresse entre 
pacientes com FM e 
controle saudáveis e 
investigar relações en-
tre essas características 
e a funcionalidade e o 
impacto na qualidade 
de vida no grupo de 
pacientes. 

Pacientes com FM apresentaram 
funcionalidade reduzida, maior 
percepção de estresse e maior 
intensidade dos sintomas depres-
sivos que indivíduos saudáveis, 
também maior intensidade de dor, 
e maior impacto na qualidade de 
vida.

F4

Estudo descritivo, ex-
ploratório, comparati-
vo, de corte transversal 
com abordagem quan-
titativa. Participaram 
138 indivíduos com 
predomínio do sexo 
feminino com idade 
média de 42 a 43 anos.

Verificar, devido ao seu 
caráter multifatorial, o 
poder discriminativo 
dos instrumentos, a fim 
de identificar indicado-
res que permitam ex-
pressar a autoavaliação 
e o autoconhecimento.

A qualidade de vida dos pacientes 
fibromiálgicos é significativamente 
baixa devido às limitações funcio-
nais e físicas.Apresenta também 
impacto psicológico.
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F5

Estudo transversal com 
45 mulheres, com 
idade entre 30 e 55 
anos.

Avaliar a dor e a quali-
dade de vida de pacien-
tes com fibromialgia 
para melhor compreen-
der a correlação entre 
essas variáveis 

O estudo ressalta os altos índices 
dolorosos de pacientes com FM e 
a presença de limitações nos as-
pectos físicos, mentais e emocio-
nais desses portadores. 

F6

Estudo quantitativo, não 
experimental, transver-
sal e descritivo-cor-
relacional. A amostra 
é constituída por 140 
doentes com FM.

Identificar o impacto e 
fatores determinantes 
da fibromialgia na 
qualidade de vida dos 
doentes.

Os resultados retratamque não há 
dúvidas sobre o impacto da FM na 
capacidade funcional dos doentes 
para efetuar as atividades diárias, 
acarretando maiores limitações no 
trabalho e nos rendimentos, maior 
impacto nos fatores psicológicos, 
na ansiedade, na depressão e no 
bem-estar individual, familiar e 
social.

F7

Estudo observacional 
e transversal. Partici-
param do estudo 34 
pessoas com FM e 21 
controles saudáveis.

Avaliar os fatores que 
estão associados ao 
impacto da FM na 
qualidade de vida de 
mulheres com essa 
condição.

Os indivíduos com FM, ao serem 
comparados ao de controle sau-
dável, apresentam maior índice 
de dor, pior qualidade do sono 
e maior incapacidade funcional, 
além de um impacto negativo em 
sua qualidade de vida. A funciona-
lidade, principalmente nos domí-
nios atividade e participação, e a 
qualidade do sono são as variáveis 
que mais impactam negativamente 
a qualidade de vida.

DISCUSSÃO

Evidências científicas dos estudos demonstraram que há 
confirmação de que a fibromialgia (FM) gera um impacto negativo nos 
aspectos sociais, pessoais e psicológicos, comprometendo, assim, a 
qualidade de vida e a funcionalidade dos indivíduos diagnosticados 
com esta condição clínica.
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Nos estudos de Cardoso et al. (2011), que avaliaram a 
qualidade de vida, força muscular e capacidade funcional em mulheres 
com fibromialgia,comprovou-se que mulheres com fibromialgia 
apresentaram redução da força muscular em membros superiores e 
inferiores através de testes de força de preensão palmar, realizado com 
dinamômetro e uma repetição máxima em flexão e extensão de joelho 
e perda da função através do teste de caminhada de seis minutos, 
comparadas a mulheres saudáveis com a mesma idade. Os indivíduos 
com fibromialgia apresentam uma perda relevante do desempenho e 
força muscular comparada a indivíduos saudáveis. Destaca-se que a 
dor e a fadiga muscular são aspectos importantes para as causas da 
redução de força e capacidade funcional.

Os problemas motivados pelas dores musculares não abalam 
apenas a capacidade funcional, pois os impactos afetam negativamen-
te na qualidade de vida e, acima de tudo, nas atividades de vida diária, 
impedindo os indivíduos de realizar as atividades básicas do dia-a-dia, 
sendo que, muitas vezes, essas pessoas eram ativas, porém, depois 
do diagnóstico e do quadro clínico da doença, encontram-se incapaci-
tadas diante da sociedade, gerando, assim, sintomas de ansiedade e 
depressão (OLIVEIRA, 2013).

No estudo de Homann et al. (2011) sobreavaliação da capa-
cidade funcional de mulheres com fibromialgia por métodos diretos 
e autorrelatados, reconhece-se que a dor é um aspecto debilitante e 
pode ser apontada como um dos principais motivos de incapacidade, 
sendo capaz de comprometer a qualidade de vida dos portadores de 
fibromialgia. Observou-se também que a dor interferiu de forma rele-
vante no desempenho das atividades de vida diária (AVDS), e, por isso, 
o questionário de avaliação de saúde pode ser aplicado para investigar 
a funcionalidade e função da dor nesses indivíduos, visto que a dor é 
um dos principais sintomas da fibromialgia.
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Sabe-se que a capacidade física nas mulheres com FM diminui 
consideravelmente, pois todas as medidas de capacidade apresentam 
associação significativa com a duração dos sintomas. O aumento da 
intensidade da dor, associado ao medo de sentir dor, faz o paciente 
acreditar que não é recomendado continuar a prática de atividade 
física, e isso, por sua vez, acarreta em um comprometimento do 
desempenho físico (LARSSON, 2018).

Martins et al. (2016) expõem, no seu estudo sobre o impacto 
da fibromialgia na qualidade de vida dos doentes, que 50% dos 
entrevistados verificaram a fibromialgia como uma doença bastante 
incapacitante. Simultaneamente, os resultados do questionário de 
impacto da fibromialgia (FIQ) correspondem a uma pontuação média de 
63,76 pontos, que traduzem má qualidade de vida,deixando claro que 
a FM reduz a capacidade funcionaldos fibromiálgicos, impedindo-os de 
realizarem suas AVDS no âmbito social, profissional, pessoal e familiar.

Tossini et al. (2017), por sua vez, demostram que a qualidade 
de vida interpõe-se na satisfação e bem-estar nos âmbitos físico, 
psíquico, socioeconômico e cultural. Como os sintomas da fibromialgia 
são debilitantes, afetam diretamente nas atividades de vida diárias 
e instrumentais desses pacientes. Segundo Helfenstein (2012) et 
al., na FM, como em qualquer outra síndrome dolorosa crônica, a 
sensação de incapacidade pode estar influenciada por fatores sociais 
e psicológicos. Esses indivíduos tendem a apresentar agravamento 
dos sintomas quando estes estão associados a distúrbio psicológico.

Outra questão a considerar é que os fibromiálgicos são 
afetados cerca de 90% na sua qualidade do sono, relatando imensos 
despertares, agitação noturna, sono leve, assim, reproduzindo fadiga, 
cansaço e rigidez matinal e, consequentemente, maiores limitações 
funcionais, além de impactos negativos na sua qualidade de vida. 
A funcionalidade e a qualidade do sono são as variáveis que mais 
impactam negativamente a qualidade de vida (OLIVEIRA, 2018).
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Avila et al. (2014) corroboram ao enfatizarem que existem 
diversos sintomas associados à redução da qualidade de vida em 
pacientes com FM,e uma delas é a má qualidade do sono, como 
a redução da hora de sono por noite, perturbação e interrupção 
durante o sono e sensação de cansaço e fadiga, tornando-se uma 
das principais queixas relatadas por esses indivíduos, Além disso, a 
alta prevalência desses distúrbios compromete a qualidade de vida de 
maneiras diferentes, como dificuldade de obter um sono restaurador e 
aumento da sonolência durante o dia.

Os achados de Lorena et al. (2016) revelam que os altos 
índices dolorosos em pacientes com FM ocasionam a presença de 
limitações em diversos aspectos. Considerando que esses indivíduos 
tendem a piorar quando esses sintomas estão associados a distúrbios 
psicológicos, nesse estudo, cerca de 70% dos participantes apresentam 
sinais de ansiedade. Por essa razão, os profissionais de saúde que 
atendem essas pessoas devem procurar entender o quadro de dor e 
alterações funcionais desses indivíduos e agir de forma especifica e 
adequada, oferecendo a eles uma melhor qualidade de vida.

Homann et al.(2012), em seu estudo, apontam que dentre alguns 
sintomas da doença, tais como: dores e transtornos psicológicos, pode 
haver alguma coincidência fisiopatológica. Há indícios que definem 
que algumas áreas cerebrais são envolvidas tanto nas emoções como 
na percepção da dor, sendo assim, os sinais dolorosos podem ser 
ampliados pela depressão. Além disso, pessoas que sofrem com dor 
crônica e também com depressão apresentam uma funcionalidade 
reduzida quando comparadas às que não apresentam esses sintomas.

Os relatos de que a dor crônica é frequentemente agregada 
à fadiga, ao distúrbio do sono e à ocorrência depressiva foram 
observados no estudo sobre impactos do apoio social nos sintomas 
em mulheres brasileiras com fibromialgia de Freitas et al. (2017), o 
qual mostra que a limitação das AVDS e da qualidade de vida tem 
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impactos negativos no trabalho e na sociedade, afetando relações 
interpessoais e na função laboral. Segundo a teoria do suporte social, 
ganhar apoio social é favorável à saúde física e mental, e pode aliviar 
os conflitos gerados pelo meio externo. O estudo de Martins (2011) et 
al.,o qual utilizou questionários para avaliar a multidimensionalidade e 
a qualidade de vida do fibromiálgico, expõe as limitações causadas 
pela doença e seu impacto na qualidade de vida. A demora do 
diagnóstico e o desligamento social e do trabalho aumentam ainda 
mais a seriedade da doença. Estudos mostram que a qualidade de 
vida desses pacientes é expressivamente baixa, mostrando limitação 
funcional na realização das AVDS, limitação física e no aspecto 
psicológico, como ansiedade e depressão.

Desta forma, como afirmam Pernambuco et al. (2017), sintomas 
como fadiga e depressão são capazes de abalar diretamente outros 
sintomas, que irão interferir na produção das atividades diárias, na 
funcionalidade e na qualidade de vida desses indivíduos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os impactos gerados na qualidade de vida resultamda 
incapacidade funcional decorrente das manifestações clínicas, bem 
como da diminuição da funcionalidade nos indivíduos acometidos 
pela fibromialgia em realizar as atividades básicas de vida diária e 
isso pode contribuir para o surgimento ou evolução dos quadros de 
ansiedade e depressão.

O estudo proporcionou a exploração da temática, 
aprofundamento acerca da qualidade de vida e funcionalidade 
na fibromialgia, evidenciando que os sintomas de dor, fraqueza 
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muscular, distúrbio do sono e psicológico são diretamente 
exacerbados com a doença.
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INTRODUÇÃO 

A Mucopolissacaridose (MPS) é uma enfermidade de origem 
genética que engloba diversas variações fenotípicas. Tem como 
característica a deficiência na atividade da enzima lissomal, levando a 
um acúmulo de glicosaminoglicanos (GAGs) no interior da célula, que 
atua na formação, reparação e manutenção de tecidos estruturais e 
também aumenta a excreção da urina (ALEGRA et al.,2013). A deficiência 
das enzimas encarregadas pela destruição dos glicosaminoglicanos 
(GAGs) provoca sintomas que evoluirão gradativamente nos tecidos 
e órgãos, especialmente no cérebro, ossos, coração, fígado, entre 
outros (CANCINO et al., 2016).

A incidência das MPS é de 1,9 a 4,5 a cada 100, 000 nascidos 
vivos em todo o mundo. No Brasil, esse dado ainda é desconhecido 
por se tratar de uma doença rara, entretanto, estima-se que existem 
cerca de 250 pessoas com este diagnóstico (FERREIRA et al. 
2015).A MPS é classificada em: MPS TIPO I ou Síndrome de Hurler; 
TIPO II ou Síndrome de Hunter; TIPO III ou Síndrome de Sanfilippo, 
que é subdividida em MPS III - A, B, C e D; TIPO IV ou Síndrome de 
Mórquio, que também é subclassificada em MPS IV – A e B; TIPO VI 
ou Síndrome de Maroteaux-Lamy; TIPO VII, que é a Síndrome de Sly; e 
por fim, TIPO IX ou Síndrome Natowicz. Na maioria das vezes, ela não 
se manifesta logo após nascimento, geralmente, suas manifestações 
serão percebidas no decorrer do tempo, porém, cada tipo tem sua 
forma diferente de se manifestar (GUARANY, 2015).

As características clínicas de um indivíduo com MPS são traços 
fisionômicos grosseiros, mãos em garra, redução da mobilidade arti-
cular, opacificação da córnea, baixa estatura, hirsurtismo, ossos curtos 
e deformados, pés e mãos largos e pequenos, hepatoesplenomegalia, 
dilatação da caixa torácica, surdez em diversos graus, hérnia umbilical 
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e inguinal, otite média recorrente, anomalias cardíacas, hidrocefalia e 
problemas respiratórios (GUERRERO et al., 2016).

Entende-se por Qualidade de vida (QV) a percepção de bem-
estar e felicidade que o sujeito possui em relação ao ambiente em 
que vive e participa socialmente (lar, comunidade, escola, trabalho), 
independente de doenças e disfunções orgânicas (LIRA et al., 2017).

Avaliar qualidade de vida de indivíduos é um desafio, devido às 
inúmeras definições de qualidade de vida, e o desafio é ainda maior 
para os pacientes com MPS diante das particularidades da doença.

Diante desse contexto, surge a seguinte problemática: Os pacien-
tes com MPS apresentam comprometimento da qualidade de vida?

A mucopolissacaridose é uma doença causadora de diversas 
deformidades e que impõe limitações funcionais importantes na vida 
da pessoa com essa patologia, causando diversos problemas sociais 
e ambientais, porém, ainda há poucos estudos sobre o comprometi-
mento da MPS na qualidade de vida dos pacientes com essa patolo-
gia. Assim, o objetivo desta pesquisa é avaliar a qualidade de vida de 
pacientes com mucopolissacaridose.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa 
(BIROCHI, 2015; ESPERÓN, 2017).

A pesquisa foi realizada no Hospital Regional de Cajazeiras 
(HRC) na cidade de Cajazeiras, no Estado da Paraíba, durante os 
meses de março e abril de 2019 no turno matutino (7h às 11h), com 
pacientes com mucopolissacaridose e queestão inseridos no programa 
de Terapia de Reposição Enzimática (TRE) do HRC.
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Inicialmente, foram inseridos no estudo todos os oito pacientes 
que realizam TRE no referido hospital. No decorrer da entrevista, 
uma paciente foi excluída por apresentar incapacidade cognitiva de 
responder ao questionário MPS-QOL, e outra foi excluída por não 
comparecer no dia da pesquisa. Assim, participaram da pesquisa seis 
pacientes com idade de 16 a 48 anos, de ambos os sexos.

Para essa pesquisa, foi utilizado um questionário semiestruturado, 
elaborado pelo pesquisador, com informações como: Identificação, 
sexo, idade, peso, nível de escolaridade, cidade, altura, quanto tempo de 
descoberta da MPS, quanto tempo de Terapia de Reposição Enzimática 
(TRE), comprometimento cardíaco ou respiratório, antecedentes 
familiares com MPS, e por fim, hábitos de vida (tabagismo e etilismo). 

Para avaliar a qualidade de vida, foi utilizado um questionário 
validado por Guarany (2015) o MPS-QOL. Esse instrumento é 
composto por 23 questões, subdivididas em quatro itens distintos: 
1-Sobre sua saúde e atividades, 2- Sobre seus sentimentos, 3- Sobre 
seu convívio com outras pessoas, 4- Sobre sua escola. Os resultados 
deste questionário são interpretados de acordo com o escore das 
respostas, que variam de 1 a 5, e, quanto maior o escore, menor a 
qualidade de vida. O resultado total varia de 0 a 100.

Os dados foram analisados no SPSS (versão 25). Além de 
estatísticas descritivas de frequência relativa e absoluta, utilizou-se o teste 
inferencial correlação de Spearman. O critério de significância estatística 
aceita foi de p <0,05, e os resultados foram apresentados em tabelas.

A coleta de dados foi iniciada após a aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Maria – FSM Cajazeiras-PB, sob 
o parecer nº 3.258.164. Em seguida, os participantes foram convidados 
a participar da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), e, logo após, foi feita a aplicação do questionário 
semiestruturado e o MPS- QOL.
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Como a coleta foi realizada através da aplicação de um 
questionário, os entrevistados não correram riscos físicos ou psíquicos 
graves. Se, de alguma forma, houvesse algum tipo de ansiedade e/
ou constrangimento durante as perguntas com relação à qualidade 
de vida, esse tipo de ansiedade ou desconforto não iria prejudicar de 
forma significativa a saúde mental e física do participante, pois a sua 
participação poderia ser interrompida caso necessitasse.

Esta pesquisa respeitou os critérios e orientações que são 
determinados pela resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), que norteia todas as normas éticas e legais da autenticidade 
das informações em manter sigilo das informações e privacidade, a 
não ser que seja necessário, para, no fim, tornar público os resultados 
da pesquisa (BRASIL, 2012).

RESULTADOS

Tabela 1. Descrição da amostra segundo sexo, local 
de moradia e dados antropométricos.

Variáveis Frequência 
absoluta (n)

Frequência 
relativa (%)

Sexo

Feminino 3 50,0

Masculino 3 50,0

Cidade

Cajazeiras-PB 4 66,7

Outras 2 33,3

Estado

Paraíba 6 100,0

Escolaridade

Ensino básico Incompleto 4 66,7
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Ensino médio completo 1 16,7

Ensino superior incompleto 1 16,7

Idade [média (desvio padrão)] 33,83 (9,19)

Peso [média (desvio padrão)] 22,11 (2,37)

Altura [média (desvio padrão)] 98,75 (8,05)

Observa-se que metade dos portadores (50%) negou possuir 
antecedentes pessoais de hipertensão arterial e alergias. A maioria relatou 
nunca ter feito cirurgia, e não tem diabetes, conforme mostra a tabela 5.

Tabela 2. Descrição do perfil de saúde

Variáveis Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%)

Hipertensão

Sim 3 50,0

Não 3 50,0

Diabetes

Não 6 100,0

Sim 0 0,0

Alergias

Sim 3 50,0

Não 3 50,0

Cirurgia

Não 5 83,3

Sim 1 16,7

Outros

Não 6 100,0

Sim 0 0,0

Descobriu MPS há 
quanto tempo

3 anos 2 33,3

4 anos 1 16,7

6 anos 3 50,0
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Todos os pacientes tinham casos de MPS na família, e também 
fazem TRE há pelo menos dois anos, mas este número varia de dois 
a seis anos. Somente um deles relatou ter cardiopatia ou comprome-
timento respiratório. Não foi evidenciado entre os pacientes uso de 
álcool e apenas um deles relatou ser tabagista. Quanto à atividade 
física, somente um deles relatou a prática, conforme mostra a tabela 3.

Tabela 3. Descrição dos antecedentes

Variáveis Frequência 
absoluta (n)

Frequência 
relativa (%)

Antecedentes familiares tiveram MPS

Sim 6 100,0

Há quanto tempo faz TER

2 anos 2 33,3

3 anos 1 16,7

4 anos 1 16,7

6 anos 2 33,3

Tem algum comprometimento 
respiratório ou cardiopatia

Sim 1 16,7

Não 5 83,3

PAS [média (desvio padrão)] 110,00 (8,94)

PAD [média (desvio padrão)] 70,00 (6,32)

Frequência cardíaca [média (desvio padrão)] 61,83 (2,13)

Hábitos de vida: Fumante

Sim 1 16,7

Não 5 83,3

Hábitos de vida: Etilista

Sim

Não 6 100,0

Pratica atividades físicas

Sim 1 16,7

Não 5 83,3
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Quanto à qualidade de vida, pode-se notar um comprometimen-
to na qualidade de vida desses pacientes, principalmente na qualidade 
de vida física, seguida pela qualidade de vida psicológico, conforme 
mostra a tabela 4. 

Tabela 4. Descrição das médias de qualidade de vida

QV física QV psicológico QV social QV ambiental Geral

Média 82,73 56,94 19,44 36,97 49,02

Desvio padrão 14,00 13,08 24,53 27,05 16,71

 A qualidade de vida física correlacionou-se positivamente 
com a dor e com absenteísmo escolar por doença, demonstrando 
que a dor interfere de forma importante na qualidade de vida física do 
paciente com MPS. Sentir-se triste, dormir mal, não conseguir fazer 
coisas que os outros adolescentes fazem, e não comparecer à aula 
por ir ao médico ou hospital comprometem a sua qualidade de vida 
psicológica. A dificuldade de se relacionar com outros adolescentes 
compromete a qualidade de vida ambiental e social, e essa também 
está comprometida pela dificuldade de memorização.

Tabela 5. Correlações da qualidade de vida com as questões

Questões QV 
física

QV 
psicológico

QV 
social

QV 
ambiental

QV 
Geral

q1. Para mim, é difícil andar 
mais de um quarteirão. 0,43 0,36 -0,22 -0,23 -0,01

q2. Para mim, é difícil correr. 0,52 0,57 0,38 0,50 0,56

q3. Para mim, é difícil praticar 
esporte ou fazer exercícios físicos. 0,52 0,57 0,38 0,50 0,56

q4. Para mim, é difícil 
levantar coisas pesadas. 0,52 0,57 0,38 0,50 0,56

q5. Para mim, é difícil tomar 
banho de banheira ou de 
chuveiro sozinho/a.

0,21 0,23 -0,04 0,06 0,10

q6. Para mim, é difícil ajudar 
nas tarefas domésticas. 0,64 0,26 0,22 0,38 0,42
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q7. Eu sinto dor. 0,92** 0,65 0,48 0,70 0,78

q8. Eu me sinto cansado/a. -0,01 0,07 -0,08 -0,11 -0,06

q9. Eu sinto medo. -0,27 -0,38 -0,32 -0,15 -0,31

q10. Eu me sinto triste. 0,62 0,85* 0,45 0,80 0,79

q11. Eu sinto raiva. 0,43 0,36 -0,22 -0,23 -0,01

q12. Eu durmo mal. 0,64 0,91* 0,01 0,62 0,56

q13. Eu me preocupo com o 
que vai acontecer comigo. 0,52 0,57 0,38 0,50 0,56

q14. Eu tenho dificuldade 
para conviver com outros/
outras adolescentes.

0,44 0,14 0,89* 0,82* 0,78

q15. Os outros/ as outras 
adolescentes não querem ser 
meus amigos / minha amigas.

0,26 -0,13 0,90* 0,61 0,61

q16. Os outros/ as outras 
adolescentes implicam comigo. 0,39 0,43 0,37 0,22 0,39

q17. Eu não consigo fazer 
coisas que outros/
outras adolescentes da 
minha vida fazem.

0,74 0,86* 0,28 0,71 0,71

q18. Para mim, é difícil 
acompanhar os/ as adolescentes 
da minha idade.

-0,45 -0,46 0,49 0,08 0,02

q19. É difícil prestar 
atenção na aula. 0,15 -0,06 0,58 0,63 0,49

q20. Eu esqueço as coisas. 0,36 0,04 0,87* 0,76 0,71

q21. Eu tenho dificuldade 
para acompanhar as minhas 
turmas nas tarefas escolares. 

0,24 0,29 0,41 0,73 0,55

q22. Eu falto à aula por não 
estar me sentindo bem. 0,75 0,57 0,79 0,73 0,85*

q23.Eu falto à aula para ir ao 
médico ou ao hospital. 0,92** 0,96** 0,19 0,64 0,71

Nota: ** p < 0,01. *p < 0,05. 
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DISCUSSÃO 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) (1995), 
a saúde física e o nível de independência fazem parte de um conceito 
amplo de qualidade de vida, como também o estado psicológico e as 
relações sociais, ressaltando que a qualidade de vida é a percepção 
da pessoa no seu contexto de vida.

Para Ribeiro et al. 2018, a incapacidade funcional gera uma perda 
de autonomia nas atividades do dia-a-dia. Essa falta de autonomia 
pode levar a sintomas depressivos e uma diminuição da autoestima, 
pelo sentimento de incapacidade e por não realizar tarefas simples 
como as outras pessoas. Todo esse contexto interfere na qualidade de 
vida, relacionando, assim, a qualidade de vida à capacidade funcional.

Já o estudo de Floriano e Dalgalarrondo (2007) afirma que a baixa 
qualidade de vida esteve totalmente relacionada às incapacidades físicas.

Rebouças et al. (2017) afirmam que a funcionalidade de um 
indivíduo pode ser avaliada pelas suas Atividades da Vida Diária 
(AVDS), e mostram que existe uma relação entre qualidade de vida e 
funcionalidade, porque, nos casos de menor qualidade de vida, havia 
relatos de dor e diminuição da capacidade funcional.

Gavasso e Beltrome (2017) ressaltam que a capacidade funcional 
é uma parte importante no planejamento de saúde, enfatizando que 
há possibilidade de melhora na qualidade de vida por meio de uma 
avaliação da capacidade funcional.

De acordo com Pinto et al. (2016), a capacidade de desempenhar 
de forma autônoma as atividades físicas e tarefas do dia-a-dia, desde 
as conveniências mais simples, até as consideradas mais complexas, 
define a capacidade funcional. De acordo com o presente estudo, 
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os pacientes com mucopolissacaridose apresentam diminuição da 
funcionalidade, pois relataram dificuldade para andar, correr, praticar 
esporte, levantar coisas pesadas. A maioria apresentou dificuldade 
para fazer tarefas domésticas e tomar banho sozinho, afirma sentir 
dor e cansaço devido às complicações da doença, comprometendo, 
assim, sua capacidade funcional.

Diferindo dos resultados desta pesquisa, na qual os pacientes 
apresentam dificuldade para andar, o estudo de Oliveira e Mendes 
(2013), por meio do SF-36 e do Teste de Caminhada de Seis Minutos, 
avaliou a qualidade de vida e capacidade funcional de um portador 
de mucopolissacaridose tipo II, com 23 anos. Observou-se, no estado 
geral de saúde, saúde mental e aspectos sociais, que os valores 
do escore foram baixos; já no Teste de Caminhada de seis minutos 
(TC6), o paciente andou uma distância de 420 metros, constatando-se 
também que esse indivíduo apresentou total independência funcional 
nas atividades de vida diária. A American Thoracic Society (2002) 
afirma que o importante do teste (TC6) é que ele consiga realizar e que 
tenha um aumento da distância, pois não existe um valor de referência 
confiável para o teste.

Já no estudo de Harmatzet al. (2015), os pacientes com MPS tipo 
IV demonstraram dificuldade na realização do TC6, pois apresentaram 
fadiga, dor e falta de ar. Alguns foram incapazes de finalizar o teste; 
outros precisaram de auxílio, como muletas ou andador. Reforçando 
ainda mais, o estudo de Schrover et al. (2017) mostra que a resistência, 
a fadiga e a capacidade funcional de pacientes com MPS tipo IV 
medidas pelo teste estão significativamente comprometidas, pois, 
comparada à média geral, a distância percorrida encontrava-se menor 
do que as de pessoas saudáveis.

Figueiredo et al. (2018) fizeram um estudo com objetivo de 
avaliar a independência e capacidade funcional, e força muscular 
respiratória em pacientes com MPS VI, onde foi observado que os 

about:blank
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indivíduos com essa síndrome apresentam diminuição considerável 
da capacidade funcional, força muscular respiratória e um prejuízo do 
nível de independência. Já o estudo de Kubaski et al. (2015), afirma 
que mucopolissacarizados apresentam restrição pulmonar, pois 
seus pulmões são pequenos, mas as funções são normais. Porém, 
ressaltam que, durante os testes, os indivíduos relataram cansaço 
físico e respiratório mesmo em repouso.

Braunlin et al. (2011) afirmam que, independentemente do tipo, 
a mucopolissacaridose está relacionada à morbimortalidade precoce, 
e, dentre as complicações comuns que causam morte na MPS, estão 
os comprometimentos respiratórios e cardíacos.

Para Lopes (2018), a MPS é uma doença multissistêmica, mas 
as maiores complicações dela são no sistema musculoesquelético. 
Segundo ele, já na adolescência, grande parte dos portadores da 
doença necessita de auxílio para locomoção, significando limitações 
na sua mobilidade e locomoção independente, dificultando atividades 
simples, como tomar banho sozinho, alimentar-se, vestir-se, como 
também atividades que exigem mais, como praticar esporte e 
atividades recreativas.

Nenhum dos participantes do presente estudo relatou ter feito 
algum tipo de procedimento cirúrgico na vida. Entretanto, Tomatsu et 
al. (2012) acrescentam que, no decorrer da vida, vários procedimentos 
cirúrgicos serão necessários na MPS, com o objetivo de reparar ou 
minimizar as deformidades, para melhorar a função. Lopes (2018) 
acrescenta que as complicações dessa síndrome são grandes indicativos 
de cirurgia, do tipo ortopédica (como correções de mão, joelho, quadril, 
tornozelo e fusão/descompressão cervical), como também cirurgias de 
caráter otorrinolaringológico (como adenoidectomia e amigdalectomia), 
que são intercorrências presentes na doença.
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Lucon (2015) realizou um estudo voltado para educação de 
pacientes com MPS e observou que os mesmos têm inteligência normal, 
apresentando bons desempenhos escolares, porém apresentando 
dificuldade em atividades que exijam grande agilidade e destreza. 
Silva (2011) complementa que, na maioria das vezes, eles prejudicam-
se na escola por problemas audiovisuais, sonolência, fadiga e outras 
complicações físicas, que interferirão no aprendizado, que pode ser 
confundido com déficit cognitivo.

As internações hospitalares por conta de algum tipo de 
procedimento cirúrgico, TRE, limitações funcionais e as outras 
complicações da doença podem levar o portador a faltar algumas 
vezes à escola e prejudicar o seu rendimento escolar (LUCON, 2015).  

Para a National MPS Society (2008), alguns pacientes com 
MPS demonstram ter sua personalidade bastante extrovertida. Em 
contrapartida, para Martins e Fonseca (1992), os alunos portadores 
dessa doença mostram problemas na adaptação escolar e social, gerada 
por seus problemas estéticos, físicos e sensoriais. Atividades comuns, 
como correr com as outras crianças na hora do recreio, não podem 
ser realizadas por indivíduos com essa deficiência. Por exibirem pouca 
atratividade facial, física e apresentando limitações visuais e auditivas, a 
relação com os outros da sua mesma idade fica comprometida, o que 
faz com que prefiram ficar afastados do grupo, podendo vir a apresentar 
comportamento passivo e até sentimentos depressivos; de forma geral, 
eles acabam sofrendo agressões físicas e verbais.

Segundo Assumpção (2013), além de alterações do 
sono, portadores de MPS relatam medo excessivo, inquietação, 
agressividade e confusão. Bax e Colville (1995) acrescentam que 
a síndrome causa grandes anormalidades no comportamento da 
pessoa, sendo o armazenamento de metabólitos no sistema nervoso 
central responsável por essas complicações no comportamento. Os 
autores ainda afirmam que os portadores de MPS II são considerados 
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melindrosos, ansiosos especialmente nos primeiros anos da escola, 
mas eventualmente destrutivos.

A literatura mostra que em todos os tipos desta patologia 
congênita existem anomalias cardíacas, e, tratando-se de uma doença 
progressiva, essas anormalidades serão cada vez mais visíveis com o 
avanço da idade, sendo as complicações mais presentes a hipertrofia 
cardíaca e cardiopatia valvular (LIN et al., 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Mucopolissacaridose causa várias alterações sistêmicas, 
implicando na diminuição da qualidade de vida dos seus portadores, 
principalmente nos aspectos físicos e psicológicos. Por ser uma 
doença pouco conhecida, este estudo pode instigar mais o interesse 
de pesquisas nessa área.

Estudos sobre a MPS são importantes para que os profissionais 
de saúde sejam capazes de diagnosticar a doença precocemente e 
tenham o conhecimento adequado para realizar as intervenções neces-
sárias, melhorando, com isso, a qualidade de vida dessa população.
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INTRODUÇÃO

Com o crescimento populacional nas últimas décadas, os 
resíduos sólidos tornaram-se uma grave questão ambiental da 
atualidade, ocasionando sérias consequências ao meio ambiente, à 
saúde da população e, ainda, à saúde dos profissionais que estão 
diretamente envolvidos com esse material, como é o caso dos 
trabalhadores de limpeza urbana (GOLVEIA, 2012).

Os funcionários, ao recolherem os lixos domiciliares e comer-
ciais, são vistos como colaboradores responsáveis por um serviço pú-
blico crucial para a preservação ambiental e, consequentemente, para 
a saúde pública (CARDOSO et al., 2014).

O objetivo da coleta do lixo é proporcionar o bem-estar a 
todos os habitantes, onde a função dos trabalhadores responsáveis 
pela limpeza pública contempla o varrimento das ruas, capinagem e 
recolhimento do lixo. Porém, apesar da importância da profissão, o 
fato de lidar com o lixo pode ser considerado uma fonte de exclusão 
social, para além da instabilidade no processo de trabalho, pois 
grande parte goza de empregos sujeitos às mudanças organizacionais 
e empregatícias (SMILEE et al., 2013).

Os perigos ambientais ligados ao processo de coleta do lixo re-
lacionam-se aos riscos físicos, vindos da exposição à iluminação solar, 
ruídos e temperaturas variadas, aos químicos, em resultado do contato 
com gases de poluição, como o monóxido de carbono ou os hidrocar-
bonetos aromáticos policíclicos, que são gases de escape de veículos 
motorizados ou emanados do lixo, bioaerossóis, materiais tóxicos e pela 
poeira do ambiente, aos riscos biológicos, pela presença de vírus, fun-
gos, bactérias, entre outros, encontrados em tais resíduos, e aos riscos 
ergonômicos, que são representados pelo peso que carregam, além dos 
deslocamentos físicos impróprios (CARVALHO et al., 2016).
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Araújo et al. (2016) alertam ainda que, em consequência aos 
aspetos ergonômicos da profissão, esses profissionais podem 
desenvolver doenças osteomusculares que, consequentemente, 
repercutem em um baixo desempenho e produtividade, afetando de 
sobremaneira a qualidade de vida dos mesmos. O trabalho na limpeza 
urbana apresenta elevada carga de trabalho, com exigência física 
intensa, dentre as quais estão caminhar, correr, subir e descer ladeiras, 
levantar e transportar peso ao longo do dia, entre outros. A exposição 
a altos níveis de imposição física pode provocar uma sequência de 
danos à saúde, como a manifestação de sintomas osteomusculares, 
teoricamente intitulados de Distúrbios Osteomusculares Relacionados 
ao Trabalho (DORT) (CARDOSO et al., 2014).

Os DORT são caracterizados por ser um processo crônico-de-
generativo e psicossocial, onde muitos pontos favorecem o seu surgi-
mento, não existindo uma causa única e definida para o seu acontecido. 
A repetitividade de movimentos, continuidade de posturas impróprias 
por tempo contínuo, esforço físico, pressão mecânica sobre determi-
nados segmentos do corpo, principalmente membros superiores, tra-
balho muscular estático, impactos, vibração, frio, causas organizacio-
nais e psicossociais, podem acarretar este distúrbio, impactando na 
qualidade de vida desses indivíduos (MORAES et al., 2013).

O termo “qualidade de vida” é usado com o objetivo de indicar 
fatores que possam intervir na saúde dos habitantes, seja no ambiente 
domiciliar, no trabalho, na sociedade como um todo, bem como sua 
conformação e exibição no dia a dia. Nesse sentido, o estudo das 
situações do trabalho da população responsável pela limpeza urbana 
pode apontar várias condições inadequadas à saúde e à qualidade 
de vida devido ao ambiente, por vezes, insalubre, barulhento, com 
necessidade de suporte de altas cargas, movimentos repetitivos, com 
exposições ao sol, à chuva, à poeira e ao forte odor por várias horas 
do dia (PIMENTA et al., 2018).
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A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de um estudo 
direcionado para os trabalhadores da limpeza urbana, visto que essa 
população sofre com a exposição à sobrecarga diária no seu labor, o 
que interfere nas condições de saúde e qualidade de vida.

Sendo assim, objetiva-se avaliar a qualidade de vida e os 
sintomas osteomusculares dos trabalhadores da limpeza urbana.

MÉTODO

Foi realizado um estudo descritivo e transversal com abordagem 
quantitativa. A pesquisa aconteceu na Cidade de Cajazeiras – PB, na 
sede da empresa LIMPCAR no mês de outubro de 2019, após o pa-
recer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade 
Santa Maria (FSM) conforme CAAE 20510719.5.0000.5180, nº do Pa-
recer 3.585.038.

A amostra constou de 28 trabalhadores da limpeza urbana 
atuantes na cidade, e a mesma foi selecionada de forma aleatória e por 
conveniência, a partir do cumprimento dos critérios de inclusão e exclusão.

Constituíram-se como critérios de inclusão: profissionais que 
atuam na limpeza urbana há pelo menos seis meses na atividade 
em questão. Os critérios de exclusão foram aqueles que possuíam 
presença de alguma patologia que cause limitação funcional.

Os dados foram coletados mediante o emprego de 
questionários que atenderam os objetivos da pesquisa. O primeiro 
questionário comtempla os dados sociodemográfico (sexo, faixa 
etária, estado civil e ocupacional).

Também foi utilizado o questionário Nórdico de Sintomas 
Osteomusculares (QNSO) que foi desenvolvido para padronizar a 
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mensuração das queixas osteomusculares. Sua tradução e validação 
para o Brasil apresentou ótima confiabilidade. O instrumento é 
autoaplicável, composto por uma figura do corpo humano (vista 
posterior) dividido em nove regiões anatômicas: região cervical, 
ombros, região torácica, cotovelo, punho/mãos, região lombar, quadril 
e coxas, joelho, tornozelos e pés. Nos mesmos itens, se as respostas 
forem positivas, o sujeito deve assinalar em um diagrama do corpo 
o local onde sente dores ou desconforto vivenciados nos últimos 
sete dias e 12 meses, incapacidade funcional em algumas atividades 
cotidianas e busca por ajuda profissional nos últimos 12 meses em 
decorrência da sintomatologia osteomuscular (PINHEIRO et al., 2002).

Para avaliar a qualidade de vida, foi utilizado o World Health 
Organization Quality of Life – BREF, formado por 26 questões, com 
alternativas na escala tipo Likert, as quais possibilitaram investigar a 
qualidade de vida em quatro domínios: físico, psicológico, social e 
ambiental. O cálculo do SF-36 foi feito transformando as questões em 
domínios, baseando-se em valores limites e variações inerentes a cada 
domínio. Logo depois de realizado o cálculo dos itens, foi atribuído um 
escore que varia de 0-100 pontos, onde os valores maiores indicam 
uma melhor qualidade de vida. Nesse escore, o zero corresponde ao 
pior estado geral de saúde (SOUSA et al., 2016).

Para iniciar a coleta de dados, o projeto foi submetido à aprovação 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Maria, e após ser 
aprovado pela supracitada instância colegiada, teve início o trabalho de 
pesquisa. A pesquisa foi realizada nas dependências da LIMPCAR, de 
forma individualizada e em horário pactuado com os participantes de 
forma prévia. Os entrevistados foram convidados a assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice B), onde foram 
explicados os objetivos, procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa.

Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis do estudo. 
As variáveis qualitativas estão apresentadas em termos de seus valores 
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absolutos (n) e relativos (%); e as variáveis quantitativas, em termos de 
seus valores de tendência central (media e desvio padrão) e de dispersão.

As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do software 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.0. Em 
seguida, os dados foram confrontados com a literatura pertinente.

A presente pesquisa seguiu as normas da Resolução 510/16, 
onde se incorporam as referências básicas da bioética, como também os 
princípios éticos da autonomia, não maleficência, beneficência e justiça 
(LORDELLO et al., 2017). As informações coletadas foram resguardadas 
com sigilo e anonimato total e absoluto, ficando na responsabilidade do 
pesquisador, respeitando as normas éticas e humanas. As informações 
colhidas foram somente para fins previstos da pesquisa.

RESULTADOS

O presente estudo apresenta uma amostra de 28 pessoas, 
onde 78% dos participantes são do sexo masculino e 22%, do sexo 
feminino. A faixa etária predominante de 31- 40 anos de idade. Os 
demais dados sociodemográficos demonstram que mais de 50% dos 
trabalhadores são casados.

Em relação à renda familiar, 64% afirmaram ganhar um salário 
mínimo; em relação à ocupação, a predominante foi a de coletor, 
apontada por 68% da amostra.
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Tabela 1- Representação da amostra segundo dados 
sociodemográficos. Cajazeiras/PB, 2019.

VARIÁVEIS n %

IDADE (Anos)

20 – 30 6 22

31 – 40 13 46

41 – 50 6 21

51 – 60 3 11

SEXO

Feminino 6 22

Masculino 22 78

ESTADO CIVIL

Casado 14 51

Solteiro 13 46

Viúvo 0 0

Divorciado 1 03

RENDA FAMILIAR

1 salário mínimo 18 64

> 1 salário mínimo 10 36

FUNÇÃO

Varredor 7 25

Coletor 19 68

Motorista 2 07

TOTAL 28 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Na tabela 2, observamos que houve predomínio de afastamento 
das atividades laborais por questões de saúde em 32% da amostra, 
onde os principais motivos englobam doenças respiratórias (3%), 
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doenças do sistema osteomuscular/tecido conjuntivo e doenças 
cardiovasculares, sendo essas citadas de forma equivalente (17%) 
e artralgia como sequela de chikungunya em 3% dos entrevistados. 
Ressalta-se que a média de tempo exercido nessa função pelos 
entrevistados foi de 5,39 (±4,52) anos.

Ressalta-se que as complicações de saúde foram inexistentes, 
e 71% dos entrevistados relataram que não praticam atividade física.

Tabela 2 - Representação da amostra em relação aos dados clínicos e de 
saúde dos trabalhadores da limpeza urbana de Cajazeiras/PB, 2019.

VARIÁVEIS n %

AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS POR QUESTÕES DE SAÚDE

Sim 9 32

Não 19 68

MOTIVOS DE AFASTAMENTO

Doença do sistema respiratório 1 3

Doença do sistema osteomuscular 
e tecido conjuntivo 3 11

Doença do sistema cardiovascular 3 11

Artralgia 1 3

PRÁTICA REGULAR DE ATIVIDADE FÍSICA

Sim 8 29

Não 20 71

TOTAL 28 100

Fonte: Dados da pesquisa 2019.

No quadro 1, observou-se a prevalência de sintomas 
osteomusculares, onde a maioria dos participantes desta pesquisa 
apresentaram alguma sintomatologia em algum seguimento. As regiões 
mais referenciadas foram: parte inferior das costas, parte superior 
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das costas, joelhos, tornozelos/pés. Nos últimos 12 meses, 7% dos 
trabalhadores relataram sintomas em pescoço, ombros, cotovelos, quadril/
coxa; 8% na Parte Superior das Costas, 11% nos Punhos/Mãos, 14% em 
Tornozelos/Pés, 18% em joelhos e 28% na Parte Inferior das Costas.

Os relatos de impedimento de realizar atividades do cotidiano, 
de trabalho e lazer por causa dos sintomas nos últimos 12 meses 
ocorreram nas seguintes regiões: Parte Superior das Costas e Joelhos 
(7%) e Parte Inferior das Costas (3%).

As mesmas regiões foram citadas como causa de sintomas que 
levaram à necessidade de realização de consulta com algum profissional 
da área da saúde nos últimos 12 meses: 3% devido a queixas na Parte 
Superior das Costas, 11% na Parte Inferior das Costas e 7% em Joelhos.

Os sintomas nos últimos sete dias foram relatados em Parte 
Superior das Costa e Joelhos (11%), Punhos/Mãos e Tornozelos/Pés 
(3%), Parte Inferior das Costas (18%) e Quadril/Coxa (7%).

Quadro 1 - Prevalência de Sintomatologia Osteomuscular, incapacidade 
funcional e procura por ajuda de profissional da área da saúde 

por trabalhadores da limpeza urbana. Cajazeiras/PB, 2019.

Segmento 
Corporal

Sintomas 
nos últimos 
12 meses

Impedimento 
de realizar 
atividades 

do cotidiano, 
de trabalho e 

lazer por causa 
dos sintomas 
nos últimos 
12 meses

Realização 
de consulta 
com algum 

profissional da 
área da saúde 

nos últimos 
12 meses por 
causa desses 

sintomas

Sintomas 
nos últimos 

7 dias

n % n % n % n %

Pescoço 2 7 0 0 0 0 0 0

Ombros 2 7 0 0 0 0 0 0

Parte Superior 
das Costas 5 18 2 7 1 3 3 11
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Cotovelos 2 7 0 0 0 0 0 0

Punhos/Mãos 3 11 0 0 0 0 1 3

Parte Inferior 
das Costas 8 28 1 3 3 11 5 18

Quadril/Coxa 2 7 0 0 0 0 2 7

Joelhos 5 18 2 7 2 7 3 11

Tornozelos/
Pés 4 14 0 0 0 0 1 3

Fonte: Dados da pesquisa 2019.

Referente à descrição dos domínios de qualidade de vida, 
constata-se que apresentou a capacidade funcional 90,7(±11,2) 
pontos; o domínio vitalidade foi o que apresentou menor pontuação 
55,9 (±16,5) pontos. A qualidade de vida geral apresentou escore de 
77,7 (±11,14) pontos.

Tabela 4 – Distribuição da amostra a partir dos domínios da 
Qualidade de Vida, segundo SF-36. Cajazeiras/PB, 2019.

DOMINIOS MÉDIA ± DP Max. Min.

Capacidade Funcional 90,7 ± 11,2 100 65

Limitação por aspectos físicos 84,8 ± 23,9 100 25

Dor 72,9 ± 25,0 100 31

Estado Geral de Saúde 71,5 ± 24,5 100 22

Vitalidade 55,9 ± 16,5 85 25

Aspectos Sociais 87,1 ± 25,1 100 0

Limitação por aspectos 
emocionais 76,2 ± 42,4 100 0

Saúde Mental 82,4 ± 20,0 100 12

SCORE TOTAL 77,7 ± 11,14 100 55

Fonte: Dados da pesquisa 2019.
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DISCUSSÃO

Foi visto que a amostra é predominantemente composta por 
homens na faixa de idade de 31- 40 anos, casados e a maioria deles 
reafirmou que ganha um salário mínimo. Dados da pesquisa de Sousa 
et al. (2015) reafirmam um maior número de homens realizando a 
limpeza urbana, onde historicamente essa ocupação foi exercida pela 
categoria masculina.

Os resultados encontrados confirmaram o predomínio de 
afastamento das atividades laborais por questões de saúde, pois 68% 
relataram doenças respiratórias, doenças do sistema osteomuscular 
e tecido conjuntivo, doenças cardiovasculares, e artralgia como 
sequela de chikungunya. Para Sousa et al. (2017), este dado pode 
estar associado com o fato de que, entre as cinco primeiras causas 
de adoecimento da população beneficiada pela previdência social, 
três referem-se inerentemente aos grupos de Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis: as doenças osteomusculares, as do sistema circulatório 
(como a hipertensão) e os transtornos mentais.

Portanto, Antunes et al. (2015) afirmam que a correlação entre 
trabalho e adoecimento sempre esteve presente na história evolutiva 
do ser humano. Todavia, discordam que, com a produção em massa 
e a ampliação do controle e intensificação do trabalho, novas formas 
de acidentes e adoecimentos com nexo laboral passaram a fazer parte 
da rotina do trabalho.

A coleta de lixo é uma atividade que pode ocasionar alguns 
perigos para os trabalhadores envolvidos, dentre eles estão os riscos 
ergonômicos que provêm de fatores como o carregamento excessivo 
de peso com uma postura inadequada, esforço repetitivo, percursos 
muito longos e sem intervalos para descanso, o subir e descer do 
caminhão, devido à altura, ocasiona muitos impactos. As repercussões 
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são fadiga muscular, lesões na coluna, síndromes compressivas, entre 
outras. Os perigos produzidos pelas condições impostas no posto de 
trabalho durante a coleta podem ocasionar também outras doenças 
mais graves (GABRIEL et al., 2015).

Observou-se a prevalência de sintomas osteomusculares, 
onde a maioria dos participantes desta pesquisa apresentou alguma 
sintomatologia em algum seguimento. As regiões mais referenciadas 
foram: costas, joelhos, tornozelos/pés.

O excesso de movimentos repetitivos e de carga durante o 
trabalho, a realização de corridas, agachamentos, bem como os 
constantes saltos para subir e descer do caminhão podem ser os 
principais responsáveis por essa alta prevalência. Além disso, o calçado 
utilizado (coturnos sem um bom sistema de amortecimento) durante o 
trabalho possivelmente é mais um dos fatores contribuintes para o alto 
relato de dores nas pernas e joelhos (CARDOSO et al., 2014).

Antunes et al. (2015) afirmam na sua pesquisa que a prevalência 
de sintomas osteomusculares encontrada nos coletores de lixo durante 
os últimos 12 meses (88,2%) foi superior à descrita em outras regiões 
do mundo nessa mesma população. A elevada prevalência encontrada 
no presente estudo pode ser explicada pela forma como se realiza a 
coleta do lixo, a qual é, ainda, predominantemente manual, como na 
maioria dos países em desenvolvimento.

Sabe-se que esses profissionais estão expostos a diversos 
riscos: biológicos e químicos, devido à contaminação, e mecânicos, 
decorrente de acidentes ocasionados por circunstâncias instáveis da 
pratica de trabalho, considerados como potenciadores de problemas 
de saúde ocupacional (MOURA et al., 2018).

As lesões osteomusculares são resultantes da sobrecarga de 
peso e da postura imposta e incômoda no decorrer da atividade laboral, 
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ocasionando principalmente danos à coluna, sendo manifestadas 
por grande parte desses profissionais, em decorrente das questões 
ergonômicas da profissão, que resultaram num baixo desempenho e 
produtividade (ARAUJO et al., 2016)

Referente à descrição dos domínios de qualidade de vida, 
constata-se que aquele que apresentou maior pontuação foi 
a capacidade funcional 90,7(+11,2) pontos, sugerindo que os 
trabalhadores têm boa capacidade funcional. O domínio vitalidade foi 
o que apresentou menor pontuação 55,9+ (16,5) pontos, indicando ter 
pouca satisfação com os aspectos da vitalidade. A qualidade de vida 
geral apresentou escore de 77,7+ (11,14) pontos.

Um assunto que vem se destacando cada vez mais no mundo 
dos negócios é a qualidade de vida no trabalho (QVT). Refere-se a 
um programa que busca facilitar e satisfazer as necessidades do 
trabalhador durante o cumprimento de suas atividades laborais. Tendo 
como aspecto principal o fato de que a motivação das pessoas no 
trabalho está inteiramente ligada a sua satisfação com a empresa 
(RIBEIRO et al., 2015).

A saúde do trabalhador está intrinsicamente ligada aos princípios 
da qualidade de vida no trabalho, esta que não é medida de forma 
isolada, mas integrando as diversas particularidades que compõem a 
rotina diária e o desenvolver do ofício profissional, como os aspectos 
físicos, ambientais e psicológicos do trabalho (BARBOSA, 2016).

Evidencia-se, assim, que qualidade de vida é mais que 
simplesmente ausência ou presença de saúde, pois engloba também 
educação, saneamento básico, acesso a serviços de saúde, transporte, 
satisfação e condições de trabalho, além de outros fatores. A qualidade 
de vida é um dos fatores indispensáveis para que haja motivação e 
satisfação laboral, em que as condições de trabalho positivas conduzem 
ao desempenho de suas tarefas (SOUSA et al., 2015).
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CONSIDERACÕES FINAIS 

Constatou-se grande representatividade de homens, com 
significativa presença de sintomas osteomusculares entre os agentes 
da limpeza urbana, com maior acometimento das regiões das costas, 
joelhos, tornozelos/pés. Outro dado importante e que necessita 
de atenção e intervenção foi o fato de necessitarem se afastar das 
atividades laborais por questões de saúde, onde os principais motivos 
englobam doenças do aparelho respiratório, doenças do sistema 
osteomuscular/tecido conjuntivo sendo citadas de forma equivalente 
às doenças do aparelho cardiovascular.

No que se refere à qualidade de vida, os trabalhadores 
apresentaram uma boa avaliação dos domínios, com exceção do 
domínio vitalidade, que foi avaliado de forma insatisfatória.

Diante do exposto, verifica-se a necessidade de mais atenção 
dos profissionais da saúde, sobre trabalhadores da limpeza urbana, 
uma classe que necessita de uma atenção maior por estarem 
expostos a condições de saúde e segurança precários, onde as 
desordens musculoesqueléticas são causadas por fatores de risco 
ergonômicos ocupacionais, como a repetitividade de movimentos, uso 
de força excessiva, posturas inadequadas e uma combinação dessas 
exposições no trabalho.
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INTRODUÇÃO

O governo brasileiro, para atender o aumento da procura por 
serviços de saúde, fez grandes investimentos na implementação 
da Política de Atenção às Urgências nos diversos níveis, incluindo a 
criação do SAMU, tendo em vista as mudanças econômicas, políticas 
e sociais que produzem transformações na saúde da população. 
Tais mudanças são representadas principalmente pelo aumento 
dos acidentes de trânsito e da violência urbana, que significaram 
crescimento da demanda por serviços de urgência e emergência. 
Neste contexto, procura-se atender com qualidade e resolutividade às 
necessidades da população de forma que se faça cumprir o dever do 
Estado de garantir a atenção à saúde da população (ROCHA, 2013). 

A inserção do enfermeiro no APH móvel ocorreu por meio da 
política nacional de atenção às urgências, baseado no modelo francês, 
que possui distintas categorias na composição da equipe. No SAV, a 
ambulância é tripulada por motorista socorrista, médico e enfermeiro, 
caracterizados e acionados por meio da regulação médica por agravos 
de ordem clínica, traumática, cirúrgica e psiquiátrica, que necessitam 
de intervenções complexas. A partir de então, o enfermeiro participa, 
juntamente com a equipe de APH móvel, de ambientes diversos, com 
restrição de espaço físico e em situações-limite de tempo da vítima e 
cena. Essas situações evidenciam a necessidade de decisões imediatas, 
baseadas em protocolos, conhecimento e rápida avaliação (ADÃO, 2013).

O enfermeiro precisa de capacitação específica para trabalhar 
no APH, tendo, além dos conhecimentos técnico-científicos, agilidade, 
destreza e controle emocional, para lidar com diversas situações de 
risco a que o paciente está exposto, para poder oferecer um atendimento 
eficiente e de qualidade. A obrigatoriedade da presença do enfermeiro 
durante a assistência de enfermagem no APH e em situação de risco 
foi definida na Resolução nº 375 de 22 de março de 2011, do Conselho 
Federal de Enfermagem (ALMEIDA RB, 2019).
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Este serviço móvel objetiva prestar atendimento à vítima nos 
primeiros minutos após a ocorrência do incidente, podendo estes 
ser: adultos, pediátricos ou gestantes, em espaços públicos ou 
em seus domicílios. A prestação do serviço é caracterizada como 
primária, quando a solicitação de serviço for dada por um cidadão, 
ou secundária, quando a solicitação parte de um serviço de saúde 
no qual o paciente já tenha recebido o primeiro atendimento, quando 
necessária a estabilização do quadro de urgência apresentado, mas 
necessite ser conduzido a outro serviço de maior complexidade para a 
continuidade do tratamento (RAMALHO, BEZERRA, 2017).

De acordo com Dias et al. (2016), existem diversos problemas 
enfrentados por enfermeiros socorristas, destacando-se: A ausência 
de materiais para uma melhor eficácia em seu trabalho, os alojamentos 
que possuem condições inadequadas para o bem estar da equipe, 
o estresse, desgaste físico e psíquico, a falta de reconhecimento 
profissional, falta de recursos humanos, salários inadequados, a 
desorganização do serviço, a exposição a riscos, a relação entre os 
profissionais e entre os usuários.

Tais trabalhadores lidam frequentemente com problemas 
relacionados ao sistema de referência e contra referências, à falta de 
vagas nos hospitais, à má vontade dos profissionais da rede hospitalar 
em receber os pacientes, a inadequações na integração entre o SAMU 
e à rede de atenção hospitalar, a falhas no sistema de comunicação 
dos profissionais com a central de regulação, à escassez de recursos 
materiais, ao comprometimento da estrutura física, à insuficiência 
de recursos humanos, ao mau estado de conservação e ao número 
insuficiente de ambulâncias, bem como às condições em que o 
trabalho é desempenhado (ALVES, 2014).

O profissional enfermeiro está habilitado para ações de 
enfermagem no atendimento pré-hospitalar aos pacientes e ações 
administrativas e operacionais em sistemas de atendimentos pré-
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hospitalares, inclusive cursos de capacitação dos profissionais do 
sistema e ações de supervisão e educação continuada dos mesmos, 
nos termos da legislação específica que regulamenta a profissão de 
enfermagem - Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87 (FERREIRA 
JUNIOR; PEREIRA, 2012).

O enfermeiro tem o papel ativo na equipe de APH e presta 
assistência conjunta com a equipe, participando de vários fatores, 
incluindo: A avaliação da necessidade da vítima, definir as prioridades, 
realizar as intervenções que o paciente necessite, realizar reavaliações de 
minuto em minuto durante a transferência (SZERWIESK, OLIVEIRA, 2015).

Tendo em vista este contexto, surgiram os seguintes 
questionamentos: A equipe de enfermagem que atua no SAMU enfrenta 
dificuldades específicas do serviço? Há obstáculos enfrentados por 
estes profissionais que trabalham com o atendimento pré-hospitalar?

Nesse ínterim, o interesse em desenvolver a pesquisa emergiu 
para incentivar a equipe de saúde a identificar as dificuldades vivenciadas 
no SAMU, e, com elas, buscar melhorias, proporcionando mais rapidez 
e eficácia nos atendimentos. O mesmo poderá contribuir socialmente 
para incentivar a equipe inserida no atendimento pré-hospital; a buscar 
melhorias na qualidade da assistência prestada. Cientificamente, este 
estudo poderá vir a contribuir para novas publicações sobre o tema, para 
que sejam trabalhadas possíveis resoluções importantes para o problema.

Esta pesquisa poderá servir de estudo para os profissionais da 
enfermagem do SAMU, tendo em vista a sua importância na assistência 
à saúde do indivíduo com a qual se propõe intervir na prevenção dos 
condicionantes e na intervenção na cena dos eventos, assim como 
também proporcionará resultados que contribuirão no enfrentamento 
às dificuldades vivenciadas no serviço.
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MÉTODO 

Trata-se de uma revisão integrativa de abordagem qualitativa. 
Esta é definida como uma pesquisa interpretativa de compreensão 
do grupo estudado. Quanto ao método de revisão integrativa, tem a 
finalidade de reunir e sistematizar resultados de pesquisas sobre um 
delimitado tema ou questão de maneira sistemática e ordenada. Busca 
aprofundar o conhecimento do tema investigado (MENDES; SILVEIRA; 
GALVÃO, 2008).

O artigo científico é dito como de revisão, quando é parte 
de uma publicação que resume, analisa e discute informações já 
publicadas (PRESTES, 2008). Neste sentido, buscaram-se publicações 
científicas brasileira, na biblioteca virtual em saúde (BVS). Utilizaram- 
se os seguintes descritores de saúde (Decs): Enfermeiro, Urgência 
e Emergência, Samu. Para este estudo descritivo com abordagem 
qualitativa, foi realizado por meio do levantamento bibliográfico 
pertinente sobre as vivências dos enfermeiros no serviço de atendimento 
móvel de urgência no alto sertão paraibano. 
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RESULTADOS

Quadro 1: Fluxograma Metodológico. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.
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DISCUSSÕES

A partir dos critérios estabelecidos, foram selecionados um total 
de cinco artigos para a discussão, após apreciação na íntegra dos 
mesmos, como ilustra a tabela 1.

Por sua vez, foi possível visualizar, nos artigos, a caracterização 
metodológica e aspectos das DIFICULDADES ENFRENTADA PELOS 
ENFERMEIROS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA (SAMU), como exposto na tabela 2.

Autor/ Ano Objetivos Resultados

ALVES

Descrever os desafios enfrentados 
pelos enfermeiros no atendimento 
pré-hospitalar. O estudo é descri-
tivo com abordagem quantitativa, 
realizado com 33 enfermeiros do 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência de Fortaleza\CE, em julho 
e agosto de 2013. O projeto de pes-
quisa tem o Parecer n.º 307.450.

Identificaram as maiores dificuldades 
dos enfermeiros e como minimizá-las, 
oferecendo subsídios para a melhoria 
na assistência. Há escassez de recursos 
materiais, apontada por 22 (66,7%) pro-
fissionais. No transporte da vítima, foram 
citados congestionamento do trânsito, 
30 (90,9%); e mau estado das ambu-
lâncias, 17 (51,5%). Aglomeração de 
populares, 26 (78,8%); endereços sem 
referência, 21 (63,3%); e motoristas 
curiosos, 14 (42,4%), foram apontados 
como dificuldades para o atendimento 
em via pública.

PEREIRA

O estudo tem por objetivo caracteri-
zar o trabalho em equipe no atendi-
mento pré-hospitalar as vítimas de 
acidente de trânsito identificando as 
atividades dos autores, o trabalho 
em equipe e as relações com auto-
res de outras áreas pontos trata-se 
de uma pesquisa quantitativa, em 
que se utilizou ou, para a coleta de 
dados, observação das ocorrências 
atendidas por um serviço público 
de Porto alegre, além das entrevistas 
com todos os profissionais envolvi-
dos nessa assistência.

Os resultados demonstraram que os 
atendimento pré-hospitalar está alicer-
çado no trabalho em equipe, sendo fun-
damental um atendimento entre os pro-
fissionais que transcenderam a relação 
hierárquica historicamente encontrados 
nas organizações de saúde.
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DIAS, 2016

Identificar o papel da enfermagem 
no atendimento pré-hospitalar 
(APH), bem como refletir sobre 
as consequências e riscos que os 
profissionais estão expostos neste 
setor.

O trabalho da enfermagem no APH ca-
racteriza-se por processos de trabalho 
vinculados à produção de cuidados em 
quantidade e qualidade adequadas, e 
subdivide-se em cuidar/assistir, admi-
nistrar/gerenciar, pesquisar e ensinar, 
dentre os quais o cuidar e o gerenciar 
são os processos mais evidenciados no 
trabalho do enfermeiro. Quantos aos ris-
cos, os principais encontrados no APH 
móvel são riscos biológicos

RAMALHO, 
2017

Caracterizar o gerenciamento do 
enfermeiro neste serviço de acor-
do com a visão dos profissionais 
da equipe enfermagem. Trata-se 
de estudo exploratório, qualitativo, 
realizado em um município do in-
terior de Minas Gerais. Foi utilizada 
entrevista semiestruturada com três 
enfermeiros e seis auxiliares de en-
fermagem e para a interpretação dos 
dados foi aplicada Análise Temática 
de Conteúdo. Os aspectos técnicos 
destacaram-se dentre os temas, 
associando o gerenciamento ao 
controle/ fiscalização das atividades

Evidenciou-se uma relação à distância 
entre equipe e supervisor, bem como a 
carência de educação em serviço. Espe-
ra-se que, através da transformação da 
prática do gerenciamento de enferma-
gem neste serviço, ocorra aumento no 
conhecimento técnico-científico e me-
lhora na qualidade da assistência.

SZERWIESK,
2015

O objetivo desta pesquisa foi anali-
sar como é a atuação do enfermeiro 
na gestão do atendimento pré-hos-
pitalar. Como forma de alcançar este 
objetivo foi feito um este estudo de 
revisão onde abordou sobre os arti-
gos publicados de 2008 a 2013 nas 
bases de dados LILACS e SCIELO. 
Foram identificados 269 artigos, 
porém somente dez atenderam aos 
critérios de inclusão. Após leitura 
criteriosa e avaliação, somente qua-
tro artigos que respondiam ao ob-
jetivo de estudo foram selecionados 
para análise.

Concluiu-se através deste estudo que 
o enfermeiro desempenha a função de 
gerenciar o atendimento pré-hospitalar 
sendo feito na maioria das vezes a dis-
tância, não sendo tão eficaz quanto pre-
sencialmente, pois, desempenha tanto 
as funções de gestor situacional como 
realiza as atividades do cuidado.
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Constatou-se que os enfermeiros mantêm relação com uma 
equipe de multiprofissional, baseada na confiança, na segurança 
profissional e no trabalho em equipe, visando a atender a vítima de 
maneira rápida e resolutiva. Na relação com pacientes e familiares, 
os relatos mostraram que, apesar do sofrimento e das perdas 
existentes, os usuários expressam gratidão e respeito. Porém, 
isso pode variar conforme o momento do ocorrido, podendo 
haver expressão de insatisfação do usuário, na maioria das vezes, 
há conflitos, principalmente, devido à definição das atribuições 
dos diferentes serviços. As peculiaridades do APH e os desafios 
evidenciam um trabalho desgastante e, ao mesmo tempo, prazeroso, 
pelo reconhecimento e pela natureza do trabalho em urgência.

Quanto ao relacionamento entre a equipe, este foi considerado 
bom, 31 (93,9%), pois existe uma boa interação entre os profissionais, 
e todos atuam com o mesmo objetivo, que é o de salvar vidas. No 
Atendimento Pré-Hospitalar, predomina o trabalho em equipe, o 
que resulta em melhor organização do serviço devido à atuação 
dos profissionais com agilidade, competência técnica e equilíbrio 
emocional, princípios básicos para um bom socorrista (ALVES, 2014). 

Martins e colaboradores (2012) relatam dados divergentes 
dos achados neste estudo referentes à relação entre os membros 
da equipe, como existência de conflitos interpessoais, ausência de 
articulação do grupo, condições que podem ser uma fonte potencial 
de estresse. Como o APH está alicerçado no trabalho em equipe, 
é fundamental um entendimento entre os profissionais. No trabalho 
coletivo, o resultado depende de cada membro envolvido que atua de 
acordo com seus saberes e práticas específicas; portanto, deve haver, 
entre os integrantes da equipe, diálogo, tomada de decisão conjunta, 
já que se busca um objetivo único, que é a qualidade no cuidado 
prestado (PEREIRA; LIMA, 2009).
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Dados semelhantes a esta pesquisa foram revelados em um 
estudo realizado no SAMU de Fortaleza quanto à escassez de recursos 
materiais. Nele, 82% dos profissionais e 37,1% dos enfermeiros 
responderam que são insuficientes os recursos materiais com que 
trabalham; no entanto, o autor dessa investigação concluiu que isso 
não comprometia o atendimento (SILVA et al., 2009).Ao analisar o 
funcionamento do serviço, os profissionais (60,7%) relataram que a 
estrutura física do SAMU deixa a desejar, porém atende a demanda. 
Isto foi identificado por 71,4% dos médicos e 70,0% dos técnicos e 
auxiliares de enfermagem. A escassez de recursos materiais foi 
apontada por 82,0% dos profissionais. 

Neste contexto, 90,7% dos condutores, 80% dos técnicos e 
auxiliares, 73,7% dos enfermeiros e 71,4% dos médicos apontaram que, 
às vezes, falta material para o atendimento. 37,1% deles informaram que 
a instituição possui recursos humanos em número insuficiente. Isso, 
porém, não compromete o atendimento. Os médicos (57,1%) foram a 
categoria profissional que mais identificou essa deficiência. Quanto ao 
estado de conservação dos veículos de urgência (ambulâncias), 67,4% 
da equipe referiram que essas se apresentam em estado comprometido 
e em número insuficiente para o adequado atendimento, sendo mais 
comumente identificado pelos condutores de veículos de urgência 
(78,2%) e pelos médicos (71,4%) (GUIMARÃES,2009).

Neste estudo, observou-se que a maioria dos profissionais 
respondeu que, às vezes, faltam recursos materiais disponíveis e 
equipamentos adequados para procedimentos, como bombas de 
infusão para transporte e falta de manutenção preventiva de aparelhos. 
A indisponibilidade desses materiais interfere na qualidade do serviço 
prestado à vítima, que necessita de cuidados imediatos (ALVES, 2014). 

Oliveira et al. (2013): dificuldades estruturais e organizacionais. 
Esses profissionais enfrentam conflitos e embates diariamente e atuam 
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em ambientes superlotados, com recursos humanos, tecnológicos e 
estruturas físicas inadequadas.

Pesquisa realizada com profissionais da USA em Ribeirão Preto 
identificou que “estes profissionais vivem em constante desgaste físico 
e mental, pois se defrontam com os limites e possibilidades para lidar 
com a dor, sofrimento, morte e, ao mesmo tempo, a prontidão, raciocínio 
rápido, a tomada de decisão assertiva e bom condicionamento físico” 
(CRISTINA et al., 2008, p. 99).

Trata-se de uma carga de trabalho que foge da governabilidade 
dos atores, pois não é eliminada com o passar do atendimento, nem 
com um dia de folga, ao passo que fica em movimento em sua mente. 
Essas situações frequentemente acompanham os profissionais em 
sua vida cotidiana, uma lembrança, às vezes, difícil de esquecer e 
não há suporte suficiente do serviço, como apoio ou recuperação 
do trauma gerado nos profissionais. O “glamour” do uniforme, 
apontado anteriormente, contrapõe-se às cenas grotescas de alguns 
atendimentos, mostrando os limites entre o empoderamento e as 
situações de sofrimento extremo dos profissionais, características do 
trabalho no SAMU com as quais o enfermeiro tem que lidar, em um 
desafio permanente de superação.

Segundo Carvalho (2020), a presença do desgaste emocional 
relacionado com o trabalho que o profissional realiza apresentou 
associação significativa com a ocorrência do estresse. A própria 
rotina de trabalho na emergência é um fator capaz de afetar o quadro 
emocional do trabalhador, e a exposição por um tempo longo ao 
estresse ocupacional pode desencadear o desenvolvimento da 
síndrome do desgaste emocional, que confere ao portador grande 
exaustão emociona (CARVALHO, 2020).

O déficit de pessoal foi identificado como fator negativo no 
contexto dotrabalho e está relacionado à sobrecarga de atividades, 
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sendo responsável por sofrimento psíquico e estresse ocupacional. Os 
profissionais são impulsionados a acumular funções, tendo, algumas 
vezes, que improvisar seu trabalho ou exercê-lo de forma incompleta e 
em ritmo acelerado (1-3,13-14,19). Responder por mais de uma função 
é estressante e pode gerar desmotivação por sobrecarga de trabalho e 
por não conseguir cumprir todas as tarefas (BEZERRA, 2012).

Foi citado ainda, enquanto condição de desgaste, o cenário do 
trabalho, ou seja, a via pública. Esse ambiente possibilita o contato 
direto com situações de dor para o paciente e para os familiares, que 
estão naquele momento presenciando a atuação dos profissionais. 
Assim, por vezes, os familiares e a população em geral, por não 
compreenderem o momento, e as ações desempenhadas, acabam 
exigindo desses profissionais mais do que realmente pode ser feito 
(MARTINS, 2012).

As equipes do SAMU no atendimento às vítimas compartilham 
não somente conhecimentos e saberes técnicos da área de urgência 
e emergência. Há também, as angústias e tristezas, dentre outras 
emoções que emergem desta prática. Nesta realidade, os profissionais 
vivenciam diversas situações e emoções que permeiam os atendimentos 
de urgência e emergência (CRISTINA et al., 2008). Eles passam 12horas 
de seu dia juntos entre atendimentos em Belo Horizonte e nas cidades 
vizinhas, movimentando-se na RAS entre hospitais, UPA, UBS, casas 
de usuários e avenidas. Entre um atendimento e outro, permanecem 
juntos nas bases do serviço, à espera de mais um chamado, dividindo 
suas dúvidas e seus anseios e discutindo sobre a alegria ou sobre a 
tristeza do atendimento.

A ocorrência do óbito: o ápice da angústia do profissional que 
trabalha com o vínculo e com os afetos advindos da relação com o 
paciente. Entre os relatos, um dilema surge e é respondido logo em 
seguida. A maturidade profissional leva a trabalhar melhor ou torna o 
profissional mais insensível à ocorrência do óbito? As falas sugerem 
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que, no princípio da vida profissional, o enfermeiro ainda tem a 
oportunidade de lançar mão de estratégias para elaborar a perda de um 
paciente, porém, com o passar do tempo, o convívio com situações de 
morte parece enrijecer o processo de elaboração do luto profissional, 
tornando-o insensível como em um mecanismo de defesa.

Importa perceber que a sensibilidade para as manifestações 
verbais e não verbais do paciente é uma ferramenta importante na 
identificação de necessidades singulares a cada um (PETERSON & 
CARVALHO, 2011). Porém, perceber o imperceptível e lidar com as 
mobilizações que essa percepção gera no enfermeiro torna-se fonte 
de uma angústia que nem sempre se consegue elaborar.

A convivência frequente com a morte dos pacientes não isenta 
os profissionais da mobilização de sentimentos de angústia, mas do 
contrário, dessa angústia deve surgir uma ressignificação da morte e 
da própria vida do profissional. Porém, suportes são necessários para 
que haja meios de ressignificação desse sofrimento, caso contrário, a 
impotência e a tristeza são geradas a partir da perda do controle sobre 
a vida (SANCHES & CARVALHO, 2009; SOUZA e SOUZA et al., 2013).

Avelar e Paiva (2010), em sua pesquisa, descrevem o enfermeiro 
como um ser solitário e de pouco relacionamento com os demais 
integrantes da equipe, o quese deve ao fato de ele prescrever o 
atendimento via telefone e a supervisão ocorrer da base do SAMU, 
enquanto o auxiliar, técnico de enfermagem e motorista estão prestando 
o atendimento à vítima. Mas vale ressaltar que, em situações de baixa e 
média complexidade, quem é responsável pelo primeiro atendimento é 
realmente o socorrista técnico ou auxiliar de enfermagem, e nos casos 
de maior complexidade, o atendimento será prestado pelo enfermeiro 
e o médico (AVELAR & PAIVA, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo veio mostrar que o trabalho do enfermeiro na área 
assistencial é realizado sob pressão, variação climática e riscos físicos, 
químicos, biológicos e psicossociais como violência em áreas de risco, 
além de estarem sujeitos a atropelamentos e acidentes de trânsito. 
Entre os desafios, encontram-se a necessidade de saber lidar com a 
dor, o sofrimento e a morte com prontidão, raciocínio rápido e tomada 
de decisão assertiva, sobretudo diante de imagens desagradáveis nas 
cenas de atendimento, e ainda, de encontrar estratégias para atuar em 
cenários de violência urbana nos quais correm risco de vida.
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INTRODUÇÃO

Sepse decorre de uma reação desregulada à presença de 
uma infecção, a qual gera disfunções que põem em risco a vida 
daqueles a quem acomete. (SINGER et al., 2016). A mesma recebe 
ainda a denominação da Síndrome da Resposta Inflamatória Sistê-
mica (SRIS) de etiologia infecciosa, seja suspeita ou comprovada 
(SIQUEIRA-BATISTA, 2009).

Conforme cita o Instituto Latino Americano de Sepse- ILAS (p.1, 
2018) “é uma síndrome extremamente prevalente, com elevada morbi-
mortalidade e altos custos. Seu reconhecimento precoce e tratamento 
adequado são fatores primordiais para a mudança deste cenário”.

Cárnio (2019) corrobora afirmando que, apesar de ter-se 
conseguido conquistar adequações nas diferentes terapêuticas, como 
a antimicrobiana e vasopressora, e de todos os esforços da equipe 
multidisciplinar, uma preocupação que se mantém é em relação ao 
contingente de óbitos, ainda apontando para a necessidade de investir 
em formas que permitam aos profissionais identificarem, tão precoce 
quanto possível, a condição séptica, de forma que seja passível um 
trabalho de precaução da evolução para um quadro de choque séptico.

Apesar de esta não ser a forma de infecção hospitalar de 
maior recorrência, a SRIS tem ocasionado relevante aumento da 
morbimortalidade dos pacientes, sobretudo entre aqueles cuja 
condição de saúde é crítica ou a que se somam comorbidades 
(TODESCHINI; TREVISOL, 2011).

Calles et al. (2013) referemque, ao considerar a problemática do 
risco de infecção hospitalar, é necessário dar maior enfoque às Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI), nas quais verifica-se vultuosa exposição a 
agentes infecciosos, haja vista a delicada condição clínica dos que ali 
se encontram e a multiplicidade de procedimentos invasivos realizados.
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O sítio respiratório tem sido reconhecido como o principal 
foco primário de infecção, estando a sua incidência relacionada 
preponderantemente à Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica 
(PAV). Esta informação torna-se importante por sinalizar para equipe de 
UTI que pacientes mais suscetíveis a desenvolver problemas respiratórios 
requerem maior cuidado, visando a que, no processo de trabalho, sejam 
adotadas práticas voltadas para a profilaxia geral e também específicas 
para o aparelho respiratório e observação de possíveis sinais de 
aparecimento da sepse (ORGUIM; TERTULIANO, 2019).

A incidência desta doença tem se ampliado nos últimos anos 
no Brasil, ocupando a segunda posição no ranking de causadores de 
óbito em UTI (BARROS; MAIA; MONTEIRO, 2016). Esta é uma realidade 
que não difere entre UTI adulta ou pediátrica, apresentando, nesta, alta 
morbidade, alta mortalidade e alto custo de hospitalização, tornando-
se a causadora de mortalidade mais prevalente em pacientescríticos 
(LI et al. 2019).

Corroborando este entendimento, Lanetzki (2012) afirma que 
conhecer a epidemiologia dos óbitos de um local promotor de saúde 
é imprescindível para orientar a tomada de decisões estratégicas, diri-
gindo-as ao favorecimento do aprimoramento da atenção. Atividades 
como investimento no aperfeiçoamento da equipe multiprofissional 
com uso de tecnologias de baixa densidade como educação conti-
nuada (com enfoque na biossegurança, conscientização quanto à 
utilização de adornos, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 
lavagem adequada das mãos), na obtenção de tecnologias, a autoa-
nálise processual e a adequação física e estrutural são exemplos de 
ações que podem impactar positivamente sobre a condição de saúde 
quando adequada às necessidades populacionais específicas do am-
biente demográfico em questão ao qual se destina.

Apesar do montante de recursos humanos, tecnológicos e 
instrumentais voltados à assistência de pacientes graves, o desfecho de 
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relevante parcela de pacientes sépticos ainda é a ocorrência de óbito. 
Diante disso, torna-se relevante este estudo, no que se pretende elaborar 
um perfil de características comuns aos pacientes acometidos pela sepse, 
de forma que se possam inferir estratégias de identificação, controle e 
intervenção precoce sobre os fatores preditivos de tal condição, com vistas 
a reduzir o número de casos, e interferir no curso da mesma, possibilitando, 
portanto, melhora dos índices prognósticos destes indivíduos.

Ademais, pode-se ainda com isso, reduzir os gastos com a 
assistência, minimizando o tempo de permanência hospitalar, o que 
corrobora para a prevenção de complicações e restrição do risco de 
reinfecções de origem nosocomial. Diante disso, este estudo teve 
como objetivo traçar o perfil clínico e epidemiológico de pacientes 
sépticos internados em Unidade de Terapia Intensiva.

MÉTODO

Trata-se de um estudo do tipo documental, retrospectivo, 
descritivo com abordagem quantitativa, através da análise de 
prontuários de pacientes atendidos e internados na Unidade de Terapia 
Intensiva do Hospital Regional de Cajazeiras (HRC), no período de 
janeiro a dezembro de 2017.

A coleta dos dados realizou-se mediante a avaliação dos 
prontuários dos pacientes com sepse, sepse grave ou choque séptico 
internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de 
Cajazeiras – PB, admitidos no período compreendido entre Janeiro e 
Dezembro de 2017.

Como critérios de inclusão, admitiram-se os prontuários 
devidamente preenchidos, cujos pacientes tenham diagnóstico de 
sepse, sepse grave ou choque séptico. Excluídos os prontuários dos 
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pacientes que foram transferidos para outras unidades, aqueles que se 
repetiam ou que estiveram incompletos.

Os dados analisados nos prontuários foram referentes aos 
aspectos relacionados com o perfil sociodemográfico e patológico 
desses pacientes. Para tal estudo, elaborou-se um questionário 
semiestruturado para a coleta de dados, considerando as seguintes 
variáveis: data da admissão, tempo de diagnóstico, idade, sexo, raça, 
local de residência, etilismo, tabagismo, motivo da internação, estado 
nutricional, comorbidades, tipo de ventilação, foco infeccioso, uso de 
droga vasoativa, acesso venoso central, sonda vesical, sonda enteral, 
diálise, e desfecho (alta, transferência ou óbito).

A coleta de dados ocorreu após a qualificação do projeto de 
pesquisa, durante os meses de setembro e outubro de 2019. Um novo 
termo de anuência do hospital foi concedido pelo responsável para a 
coleta dos dados.

Em seguida, foram realizadas consultas aos prontuários 
referentes ao período de janeiro a dezembro de 2017 de todos os 
pacientes que passaram por internação na UTI, dos quais foram 
selecionados para o estudo somente aqueles que constavam os 
diagnósticos de sepse, sepse grave ou choque séptico para que, 
então, fossem colhidas as informações de interesse, já estabelecidas 
por meio do questionário, preenchido na unidade hospitalar.

Os dados foram descritos por meio do auxílio do SPSS (versão 
25). Foram utilizadas análises descritivas de frequência relativa e 
absoluta. Os dados foram descritos em tabelas.

O cálculo do coeficiente de letalidade foi baseado na obra 
de Almeida Filho e Rouquayrol (2006), que afirma ser este dado 
comumente descrito em porcentagem, o qual representa a razão entre 
o número de óbitos decorrentes de determinada doença e o número 
de pessoas acometidas pela mesma.
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O presente estudo contempla os aspectos éticos referidos na 
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), 
que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos, garantindo 
anonimato e sigilo das informações pessoais.

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Faculdade Santa Maria sob o número do protocolo 3.689.179.

O presente estudo tornou-se viável devido à acessibilidade ao 
local da pesquisa, à disponibilidade de tempo da pesquisadora e dos 
demais profissionais envolvidos, bem como do material a ser utilizado 
na coleta de dados, tornando-o de fácil execução.

Os dados obtidos por este trabalho permitiram conhecer os 
pacientes em estado crítico que têm sido acometidos pela SRIS de 
acordo com o perfil de assistência da realidade local de internação, 
servindo de alicerce essencial para o planejamento e organização dos 
serviços prestados nas UTIs.

Os mesmos podem contribuir para o planejamento e/ou criação 
de instrumentos de avaliação e metodologia de atuação mais sensíveis 
e específicas para esta população, otimizando a assistência e visando 
a um diagnóstico precoce e estratégias preventivas de agravos à 
condição de saúde do indivíduo.

Além disso, podem-se obter ganhos na evolução do quadro 
clínico do cliente em tratamento intensivo, favorecendo o prognóstico 
e minimizando o tempo de permanência hospitalar, os custos da 
assistência, e ainda a mortalidade hospitalar por causas evitáveis.

Relacionado a este tipo de pesquisa, encontra-se o risco de 
vazamento de dados que permitam a identificação dos pacientes 
envolvidos no estudo. No entanto, os pesquisadores estão cientes de 
sua responsabilidade para com os dados obtidos, esclarecidos na 
assinatura do termo de compromisso e responsabilidade com base na 
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Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e garantem o sigilo 
dos dados avaliados nos respectivos prontuários (BRASIL, 2012).

RESULTADOS

No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, deram 
entrada na UTI do HRC 268 pacientes, dos quais, conforme a busca em 
prontuários, 84 possuíam diagnóstico de sepse. Na tabela 1, pode-se 
observar que a maioria dos pacientes era do sexo feminino, casada ou 
viúva, sem escolaridade, agricultores, com mais de 60 anos, pardos.

Tabela 1- Descrição demográfica dos pacientes dos pacientes sépticos

Variáveis F %

Estado civil

Solteiro 12 14,3

Casado 30 35,7

Divorciado 2 2,4

Viúvo 24 28,6

União estável 2 2,4

Não consta 14 16,7

Escolaridade

Sem escolaridade 21 25,0

Fundamental I 6 7,1

Fundamental II 8 9,5

Ensino médio 1 1,2

Não consta 48 57,1

Profissão

Não há referência 37 44,0

Agricultor 22 26,2

Doméstica 5 6,0
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Aposentado 12 14,3

Outros 8 9,5

Idade

Entre 15 e 30 anos 2 2,4

Entre 31 e 60 anos 11 13,1

Entre 61 e 95 anos 71 84,5

Sexo

Masculino 39 46,4

Feminino 45 53,6

Cor

Branco 13 15,5

Pardo 36 42,9

Negro 4 4,8

Não consta 31 36,9

Verifica-se que a maioria dos pacientes estava entre um e 10 
dias de diagnóstico (58/69%) e, dentre estes, verificou-se que a maioria 
era tabagista (23/27,4%) e não etilista (14/16,7%).

Destaca-se que a maioria das agudizações foi por pneumonia, a 
maioria esteve comatoso com estado nutricional desidratado (Tabela 2).

Tabela 2 - Descrição das informações sobre admissão dos pacientes sépticos

Variáveis F %

Trauma: local/tipo

TCE 2 2,4

Omissos 82 97,6

Pós-operatório

Sistema digestório 3 3,6

Sistema musculoesquelético 4 4,8

Omissos 77 91,7
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Agudização de doença pré existente

Pneumonia 28 33,3

DPOC 13 15,5

Cardiopatia 4 4,8

Outros 4 4,8

Omissos 35 41,7

Outra condição

PCR 9 10,7

AVC 5 6,0

IAM 3 3,6

Outros 9 10,7

Omissos 58 69,0

Nível de consciência

Consciente/acordado 30 35,7

Agitado 2 2,4

Sedado 13 15,5

Comatoso (glasgow): 06 31 36,9

Não consta 8 9,5

Estado nutricional

Eutrófico 1 1,2

Desnutrido 3 3,6

Desidratada 11 13,1

Não há referência 68 81,0

Anasarca 1 1,2

*TCE= Traumatismo Crânioencefálico; DPOC= Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica; PCR= Parada Cardiorrespiratória; AVC= 

Acidente Vascular Cerebral; IAM= Infarto Agudo do Miocárdio.

Na tabela 3, observa-se como os pacientes encontravam-se 
após admissão na UTI. A maioria fazia uso de suporte ventilatório 
invasivo por meio da Intubação Orotraqueal (IOT).
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Tabela 3 - Descrição da ventilação após admissão nos pacientes sépticos

Variáveis F %

Ventilação espontânea sem suporte de O2

Sim 5 6,0

Não 79 94,0

Ventilação espontânea com suporte de O2

Sim 4 4,8

Não 80 95,2

Oxigenoterapia

Sim 2 2,4

Não 82 97,6

VNI

Sim 2 2,4

Não 82 97,6

Traqueostomia

Sim

Não 84 100,0

Suporte ventilatório invasivo

Sim 61 72,6

Não 23 27,4

IOT

Sim 49 58,3

Não 35 41,7

Traqueostomia

Sim 4 4,8

Não 80 95,2

IOT+Traqueostomia

Sim 8 9,5

Não 76 90,5

*VNI= Ventilação Não-Invasiva; IOT= Intubação Orotraqueal.
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Dentre as doenças associadas, a mais prevalente foi a 
hipertensão arterial (Tabela 4).

Tabela 4 - Descrição das doenças associadas aos pacientes sépticos

Variáveis f %

Diabetes mellitus

Não consta 6 7,1

Sim 29 34,5

Não 49 58,3

Doença renal

Não consta 6 7,1

Sim 20 23,8

Não 58 69,0

Doença coronariana

Não consta 6 7,1

Sim 14 16,7

Não 64 76,2

Obesidade

Não consta 6 7,1

Sim 0 0,0

Não 78 92,9

HAS

Não consta 6 7,1

Sim 50 59,6

Não 28 33,3

Outras

Sim 68 81,0

Não 16 19,0

A tabela 5 mostra que a maioria dos pacientes foi a óbito com 
mais de 48 horas de internação na UTI, teve infecção pulmonar e fez 
uso de droga vasoativa (Tabela 5).
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Tabela 5 – Descrição do desfecho, foco de infecção e 
uso de droga vasoativa nos pacientes sépticos

Variáveis f %

Desfecho

Não consta 4 4,8

Óbito em menos de 48 horas 10 11,9

Óbito com mais de 48 horas 59 70,2

Transferência 8 9,5

Alta Hospitalar 3 3,6

Foco da infecção

Não consta 11 13,1

Pulmonar 58 69,0

Cutâneo 4 4,8

Urinário 1 1,2

Abdominal 2 2,4

Outro 4 4,8

Pulmonar+Cutâneo 2 2,4

Pulmonar+urinário 2 2,4

Droga vasoativa

Não consta 3 3,6

Sim 44 52,4

Não 36 42,9

Observou-se ainda que os pacientes fizeram mais uso de sonda 
vesical, seguida de sonda enteral e acesso venoso central em 83,3%, 
77,4% e 60,7% deles, respectivamente.
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DISCUSSÃO

Conforme a busca, observou-se que 26 pacientes (9,7%) 
apresentavam sinais característicos de sepse, mas que, no entanto, 
não receberam este diagnóstico pelo médico. E ainda, 20 prontuários 
(7,4%) estavam incompletos do ponto de vista do instrumento da 
pesquisa sendo, portanto, excluídos das estatísticas.

Os principais achados nesta pesquisa foram a elevada incidên-
cia de sepse na UTI durante o período de estudo, estando associada 
a um perfil que compreende, principalmente, a faixa etária da terceira 
idade, o sexo feminino, indivíduos casados, de raça parda, tabagistas, 
agricultores e de baixo grau de escolaridade. Além de características 
clínicas à admissão como rebaixamento de nível de consciência, agu-
dização de pneumonia, desidratação e PCR.

Após a admissão, a maioria fez uso de suporte ventilatório inva-
sivo por meio da intubação orotaqueal, teve a HAS como comorbidade 
associada, o maior uso de dispositivos invasivos (sonda vesical, ente-
ral e acesso venoso central) e utilização de drogas vasoativas foram 
frequentes e apresentaram o foco infeccioso no sistema respiratório, 
além de alta mortalidade, especialmente após 48h de internação.

Em estudo, Piuvezam et al. (2015) observaram que a sepse foi 
o diagnóstico de maior impacto sobre os custos hospitalares, devido à 
exigência de maior tempo de internação em UTI, o que, segundo eles, 
reflete a sua gravidade, destacando-a como importante problema de 
saúde pública por sua elevada incidência, letalidade e mortalidade nas 
UTIs, com enfoque especial para os idosos, nos quais a incidência de 
sepse esteve relacionada à maior vulnerabilidade desses a infecções 
em decorrência das alterações do sistema imunológico, provenientes 
do avanço da idade.
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Na presente pesquisa, foram observados dados de prevalência 
atingindo um patamar de 31,3%, o que esteve com frequência mais alta, 
assim como no estudo de Carvalho (2010), diferindo de dados da literatura, 
como do estudo desenvolvido por Juncal et al. (2011), no qual, dos 144 
pacientes avaliados, apenas 29 (20,1%) apresentaram sepse. Mayr, 
Yende e Angus (2013) associam a alta incidência de sepse nas UTIs do 
Brasil à insuficiência de leitos de UTI, fazendo com que apenas pacientes 
mais graves possam usufruir. Correspondentemente, Dias, Martins e 
Navarro (2012) encontraram em seu estudo que os maiores gastos com 
internações no SUS estiveram relacionados à sepse hospitalar.

Tal dado pode explicar ainda o fato de que, no presente estudo, 
69 pacientes evoluíram para o óbito, demonstrando, dessa forma, 
um coeficiente de letalidade na Unidade em estudo correspondente 
a 82,1%, corroborando a produção de Todeschini e Trevisol (2011), 
na qual 53% faleceram. Levi et al. (2014) encontraram ainda em seu 
estudo que a presença de sepse/choque séptico também foram 
preditores independentes de mortalidade hospitalar.

Corroborando estes dados, Taniguchi et al. (2014) apontam que, 
entre 2002 e 2010, a contribuição da sepse para todas as causas de 
mortalidade aumentou significativamente no Brasil. E, em equivalência, 
também houve acréscimo nas taxas de mortalidade por sepse ajustadas 
pela idade durante a última década.

Quanto a esse aspecto, a sepse incidiu no estudo atual 
principalmente sobre aqueles indivíduos com 61 a 95 anos, o que está 
de acordo com o encontrado no estudo de Barros, Maia e Monteiro 
(2016), onde se observou que um quarto dos pacientes com sepse eram 
da terceira idade, sendo também nesse período etário que atingiu maior 
número de óbitos, chegando a 76%, independentemente do agravamento 
da doença, demonstrando uma maior suscetibilidade desses pacientes.
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Também de acordo com o senso 2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), na cidade de Cajazeiras, há uma maior 
proporção de pessoas do sexo feminino nessa faixa etária, o equivalente 
a 56.5%. Esse dado pode explicar, em parte, a maior incidência de sepse 
no sexo feminino no estudo, o que está em desacordo com o expresso 
na literatura, que demonstra ser o sexo masculino o mais acometido e 
com maior taxa de mortalidade (BARROS; MAIA; MONTEIRO, 2016). 

Nos Estados Unidos, a prevalência de sepse é maior entre as 
mulheres e há um predomínio em pacientes negros. Em contrapartida, 
observa-se, no Brasil, um predomínio de sepse em pacientes brancos 
e homens, mas a mortalidade ainda é maior em negros (TODESCHINI; 
TREVISOL, 2011). Ao que se refere à raça, o presente estudo encontrou 
uma relação que difere da literatura de ambos os países, tendo a cor 
parda como a mais acometida.

No que tange ao sítio de infecção, este trabalho foi ao encontro da 
literatura, sendo o trato respiratório o principal foco de infecção, estando 
ainda associado a uma grande ocorrência de pneumonia. Juncal 
et al. (2011) afirmam que este dado está ajustado à quantidade de 
indivíduos admitidos nas unidades hospitalares por doenças e infecções 
pulmonares, e faz a ressalva de que isso pode ser favorecido, ainda, pela 
composição da amostra predominantemente de idosos, população que 
possui maior risco associado ao desenvolvimento dessas infecções.

Foi observado na pesquisa atual que aproximadamente 73% 
dos pacientes necessitaram de algum tipo de suporte ventilatório 
invasivo durante a permanência em UTI. O que se relaciona com 
o obtido pelo estudo de Farias et al. (2013), no qual a disfunção 
respiratória foi encontrada em 25 pacientes (54,3%) sendo, portanto, a 
mais frequente. Juncal et al. (2011) corroboram ao fazerem referência 
de que a ocorrência de pneumonia pode estar associada ao crescente 
número de pacientes submetidos à ventilação mecânica em UTI. 
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Observou-se ainda que os pacientes fizeram mais uso de 
dispositivos invasivos como sonda vesical, seguida de sonda 
enteral e acesso venoso central, o que, de acordo com Mayr, Yende 
e Angus (2013), é compatível com a progressão do emprego de 
procedimentos invasivos em UTI e com a crescente proporção de 
pacientes hospitalizados por infecção, podendo ainda ter relação com 
a gravidade da condição.

Segundo Uehara et al. (2010), esta gravidade pode ser 
percebida através das médias dos scores APACHE II e SOFA ainda 
no primeiro dia de internação, como aponta seu estudo, no qual todos 
os pacientes foram admitidos na UTI com diagnóstico inicial de sepse 
grave ou choque séptico, apresentando médias do APACHE II do 
escore SOFA que refletiam alta gravidade de doença e presença de 
disfunções orgânicas graves.

O Organ Failure Assessment (SOFA) é um instrumento de ava-
liação usado para identificação de sepse entre pacientes gravemente 
doentes com suspeita de infecção e suas pontuações demonstraram 
ser úteis como um preditivo de mortalidade na UTI, estando relacionado 
ao prognóstico desses pacientes (RAITH et al., 2017.)

Já o sistema de pontuação APACHE-II foi desenvolvido por 
Knaus et al. em 1985, e sua pontuação consiste em três componentes 
através de 12 medições clínicas obtidas em 24 horas após a internação 
na UTI, podendo ser utilizado para correlacionar as pontuações obtidas 
nas variáveis com mortalidade e tempo de internação em pacientes 
internados em Unidade de Tratamento Intensivo, conforme abordam 
Naved, Siddiqui e Khan (2011).

A maioria dos pacientes também apresentou algum tipo de 
comorbidade associada, sendo a HAS a mais frequente neste estudo, 
estando também bastante presente em outros trabalhos como o de 
Barros, Maia e Monteiro (2016) em que as comorbidades que mais se 
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apresentaram foram a diabetes mellitus (19,9%), hipertensão arterial 
sistêmica e neoplasias, ambas com frequência de 16,3%.

Ademais, o limiar de elegibilidade para o tratamento quase 
certamente difere por tempo e país, com diferentes abordagens 
culturais aos cuidados, diferentes disponibilidade de leitos hospitalares 
e de UTI, níveis variados de seguro de saúde universal e outros fatores 
culturais e econômicos (MAYR; YENDE; ANGUS, 2013). Portanto, o fato 
de se tratar de um hospital da rede pública de saúde pode influenciar 
na elevada fração de pacientes agricultores e sem escolaridade.

Anselmo Júnior et al. (2017) relatam que os resultados encontra-
dos por diferentes estudos podem variar por um possível efeito sazonal, 
orientando, assim, a realização de estudos com um seguimento mínimo 
de um ano. Dessa forma, como ponto positivo da presente pesquisa, 
destaca-se que a influência da sazonalidade sobre a condição de saúde 
e ocorrência dos casos foi eximida pelo fato de o estudo conter a dura-
ção de um ano, corrigindo-se este que é um erro comum cometido por 
diferentes estudos epidemiológicos a respeito da sepse.

Como limitações do estudo, destacam-se alguns fatores como a 
carência de estudos atuais que abordem a temática com envolvimento 
das variáveis em estudo, bem como a forma organizacional de 
arquivamento dos prontuários da UTI, os quais se encontravam juntos 
aos de clínica médica. Notou-se também a falta de algumas páginas 
de evolução, assim como o sequenciamento correto das disponíveis, 
o que restringiu o estudo dos dias de internação e acompanhamento 
do desenvolvimento da internação.

Além disso, a ausência dos exames laboratoriais e gasométricos 
foi percebida, impedindo o estudo de algumas variáveis de interesse 
para a pesquisa como, por exemplo, lactato sérico, leucócitos e 
plaquetas, e índice de trocas gasosas, respectivamente.
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Ademais, a ausência dos dados diagnósticos acerca da 
classificação impossibilitou a estratificação dos casos e a análise dos 
dados referentes ao perfil de gravidade de sepse, sepse grave e choque 
séptico, bem como a mortalidade associada a cada uma delas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ficam evidentes, diante dos resultados, as altas incidências 
de sepse na UTI em estudo, podendo este dado estar subestimado 
quanto ao contingente local por sofrer influência da disponibilidade 
de leitos de UTI conforme as estimativas nacionais. Tal fator pode 
impactar ainda no coeficiente de mortalidade, já que, dessa forma, 
apenas os casos mais graves conseguem acesso a estes leitos, o 
que pode contribuir também para a alta necessidade de utilização de 
dispositivos invasivos para auxiliar a terapêutica desses indivíduos, 
como a ventilação mecânica invasiva e o acesso venoso central.

Destaca-se ainda que variáveis como a parada cardiorrespira-
tória, desidratação e comprometimento do nível de consciência, com 
avaliação por escala de Glasgow pontuada em 6, estiveram associadas 
a grande número de pessoas na admissão do serviço, o que se rela-
ciona à escassez de leitos na UTI e ao caráter de gravidade da sepse.

Além disso, algumas relações descobertas ainda não dispõem 
de sólida elucidação, a exemplo dos mecanismos pelos quais as 
variáveis como sexo e raça/cor apresentaram-se com maior relação na 
incidência e mortalidade.

Diante disso, destaca-se a importância de um cuidado mais 
direcionado à prevenção e controle da sepse, bem como a adoção 
de protocolos diagnósticos que favoreçam o reconhecimento precoce 
da condição, impedindo, assim, a sua evolução para as formas mais 
graves de disfunção. Ressalta-se, portanto, o importante papel da 
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equipe de saúde para evitar o desenvolvimento de condições como 
esta que se relacionam à assistência, que pode ser alcançada através 
de atitudes simples e de baixo custo, como a adoção mais veemente 
d medidas de biossegurança dentro da unidade.
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INTRODUÇÃO

O futebol é uma modalidade que desafia a aptidão física, exigindo 
uma variedade de habilidades em diferentes intensidades, desde correr, 
sprint, saltar e chutar, sendo estes componentes de desempenho 
importantes, pois exigem força máxima e potência anaeróbia (VAN 
BEIJSTERVELDT, VAN DER HORST, VAN DE PORT & BACKX, 2013).

A maioria das lesões envolve os membros inferiores. O joelho é 
considerado a articulação mais comumente lesionada. Relativamente 
ao tipo de lesão, no joelho, 39% são entorses, sendo o ligamento 
cruzado anterior a estrutura mais comumente lesionada, associado ao 
menisco medial e ligamento colateral medial (12,5%) (RAHNAMA, et 
al., 2009; DRAWER & FULLER, 2002; KOUTURES, et al., 2010).

O joelho é a maior articulação sinovial do corpo humano. É 
uma articulação em forma de dobradiça modificada que permite 
os movimentos de flexão e extensão e pequenos graus de rotação. 
Possui um complexo sistema anatômico e biomecânico, e é a mais 
frequente fonte de dor musculoesquelética (GOLDBLATT, J. P.; 
RICHMOND, J. C. 2003).

A estrutura articular do joelho é formada pelos côndilos femorais, 
côndilos tibiais e patela. O fêmur inclina-se sobre a tíbia ligeiramente 
oblíquo, fazendo ângulo de seis graus com o eixo mecânico dos 
membros inferiores. As superfícies articulares dos fêmures são 
convexas e recobertas de cartilagem hialina. As da tíbia são planas. 
A superfície patelar é dividida por uma crista bem definida em uma 
parte medial menor e outra lateral maior e mais proeminente. Devido 
a essa conformação anatômica, pode-se afirmar que o joelho é uma 
articulação estável biomecanicamente. Na palpação, observa-se a 
presença das interlinhas articulares lateralmente ao tendão patelar e 
entre os côndilos da tíbia e fêmur. Nessa região, a cápsula articular é 
bastante superficial (PALASTANGA, 2002).
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A funcionalidade biomecânica da articulação do joelho é 
governada pela complexa interação entre os seus componentes: a 
rótula, a porção distal do fémur e porção proximal da tíbia, os ligamentos 
cruzados, os ligamentos colaterais, cápsula sinovial, as cartilagens 
articulares e meniscos, e os músculos. Devido a uma complexa 
interação entre os seus componentes, qualquer dano nesses pode 
levar a um desequilíbrio biomecânico natural do joelho e promover a 
deterioração de todo o sistema articular (MATA, 2009).

Tendo em vista que a articulação do joelho é uma das mais 
importantes articulações do corpo, principalmente para aqueles que 
realizam atividades esportivas como no caso do futebol, este trabalho 
tem como objetivo principal apresentar o desempenho funcional do 
joelho em atletas amadores de futebol.

MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva, transversal, com 
abordagem quantitativa, desenvolvida nos meses de setembro e outubro 
de 2018, na Arena Esporte, localizado no município de Cajazeiras - PB.

Participaram da amostra 66 jogadores da categoria amadores, 
do sexo masculino com faixa etária de 18 a 58 anos, assintomáticos, 
que estivessem ativos no futebol há pelo menos um ano. Excluídos 
aqueles que possuíam lesão osteomuscular prévia.

Todos os participantes foram informados sobre o protocolo 
da pesquisa, e, após o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(Apêndice A) devidamente assinado, os mesmos foram convidados a 
realizarem os seguintes procedimentos:
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Resposta a um questionário semiestruturado desenvolvido pe-
los responsáveis desta pesquisa (APÊNDICE B), correspondentes aos 
dados sociodemográficos (idade, estado civil, nível de escolaridade), 
doenças associadas (hipertensão, câncer diagnosticado, diabetes e 
cirurgias) e hábitos e/ou vícios (tabagismo e etilismo).

Os participantes responderam o questionário para exame de 
resultado de joelho (KOS) que possui duas escalas, as de atividade 
da vida diária (EAVD) que avalia os sintomas (dor, rigidez, inchaço, 
falseio, deformação ou deslocamento do joelho, fraqueza, mancando), 
e a escala limitações funcionais com atividade de vida diária (LFAVD) 
que avalia andar, subir escadas, descer escadas, ficar de pé, ajoelhar-
se, agachar-se, sentar-se com o joelho dobrado, levantar-se de uma 
cadeira (DUTTON, 2010).

A avaliação do desempenho funcional foi realizada por meio 
de quatro testes funcionais divididos em dois grupos; o primeiro foi o 
teste de agilidade composto por ‘Shuttlerun” e “carioca’ que avaliam 
a estabilidade funcional do indivíduo, e o segundo, os testes de salto 
(saltos simples em distância e salto vertical sobre uma perna), que 
mensuram força e estabilidade funcional. Esses testes podem ser 
utilizados como indicativo para casos de disfunção funcional, e são de 
boa aplicabilidade e qualidade na obtenção de dados (LOBATO, 2007).

O teste de ShuttleRun mensurou o tempo gasto para realização 
de um percurso pré-definido em movimento de ida e volta. De forma 
individual, cada jogador foi posicionado na linha inicial e ao sinal do 
avaliador, seguiu em uma velocidade máxima até dois pequenos blocos 
de madeira (separados um do outro por 30 cm), dispostos equidistantes 
da linha inicial 9,14 metros. Chegando a este ponto, o jogador pegou 
um dos blocos e o levou até o local de partida, colocando-o atrás 
da linha. Em seguida, sem interromper seu deslocamento, pegou o 
segundo bloco e procedeu da mesma forma. O bloco não deveria ser 
jogado nem arremessado, bem como o avaliado deveria transpor as 
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duas pernas a frente da linha, para validar seu deslocamento. Todo 
trajeto foi cronometrado e finalizado quando o voluntário ultrapassou a 
linha pela segunda vez (MIGUEL, CAMPOS, 2011).

O teste Carioca ou ziguezague consistiu num percurso de 
20 metros com mudanças sucessivas de direção a cada 4 metros 
(demarcados por mini cones). Para este teste, foi utilizado um 
cronômetro, acionado ao comando de início do teste dado pelo 
avaliador e finalizado quando o atleta chegou ao ponto de chegada 
sinalizado (GUINCHO, 2007).

Foram realizadas as análises descritivas de todas as variáveis do 
estudo, onde as variáveis qualitativas estão apresentadas em termos 
de seus valores absolutos e relativos; em seguida, os dados foram 
confrontados com a literatura pertinente.

A presente pesquisa seguiu as normas da resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). As informações coletadas 
foram resguardadas sob sigilo e anonimato total e absoluto, ficando 
na responsabilidade do pesquisador, respeitando as normas éticas e 
humanas, sendo as informações coletadas somente para os fins previstos 
da pesquisa. O presente estudo foi submetido à aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Maria, obtendo aprovação 
pela referida instância colegiada sob parecer número 2.893.935.

RESULTADOS

A tabela 1 demonstra as características sociais dos participantes 
da pesquisa, de modo que tais aspectos influenciam nos resultados da 
pesquisa. Dessa forma, apresenta-se a faixa etária, estado civil e o 
nível de escolaridade dos atletas.
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Os resultados dessa sessão da entrevista demonstraram que a 
faixa etária dos participantes parte dos 18 anos e ultrapassa os 38 anos, 
no entanto, a maioria dos participantes possui idade entre 23 e 27 anos. 
Quanto ao estado civil, percebeu-se que mais da metade dos atletas 
é solteira, seguindo-se pelos casados, e com apenas um divorciado. 
Por fim, verificou-se que os participantes possuíam variado grau de 
instrução, com destaque para os que possuíam superior incompleto.

O tempo de prática esportiva obteve média de 14,93 anos e 
desvio padrão ±8,24. Nos participantes, apenas 1,5% são acometidos 
por diabetes mellitus e 50,74% possuíam hábito de etilismo.

Tabela 1- Representação da amostra segundo faixa etária, 
estado civil e nível de escolaridade. Cajazeiras/PB, 2018

VARIAVEIS N %

Faixa Etária

18 – 22 13 19,6

23 – 27 25 38,1

28 – 33 15 22,7

34-37 8 12,1

>38 5 7,5

Estado Civil

Solteiro 41 62,2

Casado 24 36,3

Divorciado 1 1,5

Nível de Escolaridade

Ensino fund. Completo 7 10,6

Ensino fund. Incompleto 4 6

Ensino médio completo 22 33

Ensino médio incompleto 9 13,6

Superior completo 10 15,1

Superior incompleto 14 21,7

TOTAL 66 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.
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A tabela 2 apresenta os resultados da comparação de 
desempenho atlético nos testes de agilidade de acordo com a faixa 
etária, onde se verificou que a agilidade é inversamente proporcional 
à idade, ou seja, quanto maior a idade, menor será a sua agilidade/
rendimento atlético.

Tabela 2 - Comparação do desempenho atlético nos Testes 
de Agilidade de acordo com a faixa etária, expressos em 

média e desvio Padrão. Cajazeiras/PB, 2018.

Idade

Testes de Agilidade

‘Shuttlerun” “Carioca’”

M±DP M±DP

18 a 22 anos 12,09 s ± 1,25 8,83 s ± 1,49

23 a 27 anos 12,24 s ±1,47 9,63 s ± 1,95

28 a 32 anos 12,55 s ± 1,08 10,00 s ± 1,48

33 a 27 anos 13,26s ± 2,49 9,93 s ± 2,32

> 38 anos 14,48 s ± 2,73 10,55 s ± 2,55

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

No questionário de resultado do exame de KOS, mostrou-se que 
a média dos atletas amadores apresenta resultados satisfatórios, com 
média de 95,18 entre os participantes, onde 82% da amostra revelou 
uma excelente funcionalidade do joelho.
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Gráfico 1 - Distribuição da amostra segundo o exame de 
resultado do joelho KOS. Cajazeiras/PB, 2018.

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

DISCUSSÃO

O estudo obteve uma predominância de jogadores do sexo 
masculino, solteiros, e considerável intensidade de etilismo 50,74%. 
Houve grande intensidade de jogadores acima do peso. Os pivôs 
e goleiros tiveram a maior média nos testes de salto; já no TSPA do 
joelho, nas fases de pré e pós-treino, houve uma predominância 
negativa no mecanismo proprioceptivo em todas as posições (goleiro, 
fixo, ala esquerda, ala direita e pivô). Verificou-se que a agilidade é 
inversamente proporcional à idade e uma excelente funcionalidade 
para a articulação do joelho.

O futebol é um esporte que merece destaque pela sua 
popularidade e pelo grande número de lesões decorrentes de sua 
prática, seja a nível amador ou profissional. Para Sergio T. (2007), que 
cita Keller et al. (1987), esse esporte é responsável por 50 a 60% de 
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todas as lesões esportivas, sendo responsável por um alto índice de 
afastamento das atividades laborais.

A idade pode se tornar um dos princípios causadores de 
lesões no futebol em adultos jovens, sendo observada com variável 
intrínseca para lesões, pois, dependendo da faixa etária e do 
condicionamento desses indivíduos, pode-se aumentar a chance 
de ocorrência da lesão do mesmo.

Passos (2007) relata que os atletas mais adultos têm maiores 
índices de lesão quando comparados aos mais jovens, fato esse pode 
ser explicado por conta da condição física, peso corporal, velocidade 
e deslocamentos de jogo maiores. A idade pode contribuir para 
incidências de lesões mais graves.

Os resultados do estudo em questão demonstram que a 
agilidade é inversamente proporcional à idade, podendo evidenciar a 
alta desproporção da agilidade em atletas veteranos. Agilidade são 
ações e acontecimentos que o atleta realiza durante uma partida, as 
quais requerem que o mesmo esteja adequado a reagir aos mais 
variados estímulos, de forma rápida e com melhor qualidade possível, 
a fim de evitar alterações no seu rendimento (CYRINO et al., 2002).

Os achados deste estudo revelaram, ainda, consideráveis 
índices negativos no mecanismo proprioceptivo articular (TSPA) tanto 
no pré-treino, quanto no pós-treino em todas as posições (goleiro, 
fixo, ala esquerdo, ala direito, pivô) dos atletas amadores, fator muito 
preocupante que pode influenciar no rendimento desses atletas.

Ressalta-se que esses atletas, em grande maioria, não possuem 
um tipo de pré-treino (aquecimento e/ou alongamento), e muitos 
praticam o esporte depois de longas jornadas de trabalho, fator que 
pode favorecer a fadiga muscular nesses atletas. No estudo de Santos 
(2016), que realizou o TSPA com atletas profissionais, obteve-se um 
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considerável número de atletas que provieram de efeitos da fadiga 
muscular no pós-treino. Ribeiro; Oliveira (2008) relatam que o joelho 
é uma das articulações com maiores incidências de fadiga muscular, 
podendo culminar em declínio da propriocepção do joelho. Prado et al. 
(2008) relataram em seu estudo que os atletas de menor estatura, devido 
a percorrerem o jogo conduzindo a bola, aumentam a fadiga muscular.

A fadiga muscular é retratada como uma diminuição da força 
e potência muscular que ocorre devido à utilização da musculatura 
durante um exercício. A fadiga muscular é um grande aliado da lesão 
muscular, e pode induzir o declínio da propriocepção do joelho (TSPA) 
(RIBEIRO; OLIVEIRA, 2008).

Para Beirão e Marques (2007), grande parte das lesões ocorre 
nos finais de treinos e partidas, devido ao desgaste físico ou a 
atividades exaustivas, que comprometem a unidade motora devido 
à fadiga muscular.

Levando em consideração que um grupo de jogadores amado-
res não disponibiliza de equipamentos adequados para uma prepara-
ção física, frequência de atividade física ou até mesmo uma preparação 
e/ou aquecimento antes das partidas, estes estão mais susceptíveis ao 
surgimento de lesões. São grupos que disponibilizam de um horário 
semanal em um ambiente para a prática exclusiva do futebol, muitos 
sem preparo físico, sem uma avaliação do estado funcional de seu 
corpo e suas articulações, em alguns casos, até com lesões prévias 
instaladas, que resultam na possibilidade do surgimento de lesões, 
principalmente as de joelho.

Kunz (2014) afirma que as lesões esportivas estão intimamente 
relacionadas com o atleta e o esporte praticado, uma vez que, quando 
as atividades físicas sobrecarregam o corpo em algum ponto, tendem 
a surgir problemas patológicos nos atletas. Assim, não apenas os 
treinos intensivos podem causar lesões, mas condições inadequadas 
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e falta de preparação também pode ser extremamente nocivas para 
os sujeitos. Além disso, as predisposições naturais do atleta e sua 
composição corporal também são influenciadoras.

Assim, embasando-se nos resultados apresentados por Lima 
(2018), é possível afirmar que os atletas participantes da pesquisa 
apresentaram, em seus resultados, bom rendimento, que também 
pode ser atribuído aos treinos mais leves realizados na categoria 
amadora, haja vista que o autor afirma que as lesões esportivas na 
equipe profissional têm como um dos principais causadores o esforço 
físico demasiado em treinamentos constantes.

Em contrapartida, a categoria amadora constitui-se por atividades 
mais destinadas ao lazer e entretenimento, sem toda aquela pressão por 
resultados, o que pode justificar a boa média nas avaliações de KOS, 
e, portanto, o melhor desempenho funcional, que está inversamente 
relacionado à idade: indivíduos mais jovens apresentam melhor 
performance e, à medida que a idade avança, o rendimento diminui.

Já outros estudos, como os de Nicholas SJ et al. (2002) e 
Gonçalves et al. (2016), vêm demonstrando que alterações nesses 
parâmetros estão associadas a lesões esportivas e queda na 
performance funcional. As principais alterações apontadas como 
fatores de risco para lesão no futebol são assimetrias nos parâmetros 
da performance muscular entre membro dominante e nãodominante 
e modificações na relação de torque entre músculos antagonistas. 
Portanto, a identificação desses fatores de risco possibilitaria o 
desenvolvimento de um trabalho preventivo específico para jogadores 
de futebol, buscando corrigir as alterações observadas. Sergio T. et al 
(2007), o principal mecanismo associado a lesões do futebol é indireto, 
ou seja, independe do contato físico entre os jogadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados apresentados pelo presente estudo, po-
de-se concluir que os atletas amadores apresentam grau satisfatório 
para a funcionalidade da articulação do joelho, e que os atletas mais 
velhos apresentam-se mais vulneráveis a lesões, o que demonstra a 
extrema importância da criação de propostas preventivas para as clas-
ses de atletas amadores, para que se tenha um sucesso na prática do 
futebol amador e seja minimizado o risco de lesões.

Considerando todo esse contexto, foi avaliado o desempenho 
funcional do joelho dos atletas amadores de futebol na cidade de 
Cajazeiras - Paraíba, oportunidade em que se percebeu, por meio da 
primeira etapa da pesquisa, a entrevista, de que, embora a maioria 
deles não possuísse doenças comprometedoras, como a diabetes, 
quase a metade dos participantes consumia bebida alcoólica.

Em contrapartida, a pressão reduzida por resultados positivos, 
quando comparada a disputas na categoria profissional, contribui 
para que o período de rendimento dos atletas, capazes de realizar 
performances satisfatórias, estenda-se por quase 15 anos, período 
considerável de manutenção do bom condicionamento físico.

Logo, é possível afirmar que se verifica que o desempenho 
funcional desses atletas pode ser considerado satisfatório, posto 
que não estão submetidos a grandes riscos, uma vez que, mesmo 
diante das condições precárias de treinamento e preparação física, 
o rendimento estende-se por um período de tempo significativo, 
preservando o rendimento.
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INTRODUÇÃO

O equilíbrio normal da coluna vertebral é mantido por meio das 
curvaturas fisiológicas no plano sagital com a lordose cervical, lordose 
lombar, cifose torácica e cifose sacral, que se estabelecem durante o 
desenvolvimento e crescimento do corpo (CORREA, 2018).

Cada indivíduo possui características únicas em sua postura, 
e essas características são influenciadas por muitos fatores, como é 
o caso da presença de anomalias ósseas congênitas e adquiridas, 
peso corporal em excesso, vícios de postura, deficiência de proteínas 
na alimentação, atividades físicas executadas de maneira inadequada 
ou até mesmo deficientes, problemas respiratórios e musculares, 
frouxidão nos ligamentos e distúrbios psicológicos (SILVA et al., 2018).

A literatura apresenta três principais tipos de desvios posturais da 
coluna vertebral: a hipercifose, a hiperlordose e a escoliose, sendo esta 
última a mais deformante (SILVA et al., 2019). Entretanto, hoje em dia, 
existem inúmeras formas de tratamento que são capazes de solucionar 
esse problema, ou favorecer melhora do quadro, como é o caso das 
escolas de postura, pilates e a reeducação postural global (RPG). A RPG 
destaca-se na literatura por favorecer a redução das tensões musculares 
e melhora da conscientização corporal (MARCHIORI et al., 2020).

De acordo com Kunast et al. (2019), areeducação postural global 
é um método que foi desenvolvido por Phillippe Emanuel Souchard 
em 1987, com base na teoria das cadeias musculares, sendo esta 
técnica de tratamento fisioterapêutico que usa de posturas ativas e 
simultâneas, isométricas em posições excêntricas dos músculos da 
estática, aplicadas em decoaptação articular progressiva.

A finalidade da RPG é a de favorecer alongamento máximo dos 
músculos tônicos, que são menos flexíveis e mais densos, usando como 
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auxílio os músculos respiratórios para que recuperem o comprimento 
e, com isso, promovam melhora da capacidade respiratória. Além 
disso, a RPG melhora a postura, pois visa a solucionar os problemas e 
as consequências das patologias no corpo (SILVA et al., 2018).

A técnica da reeducação postural global baseia-se no 
alongamento global dos músculos estáticos antigravitacionais, 
respiratórios e que fazem rotação interna, organizados em cadeias 
musculares, os quais são alongados simultaneamente, com 
duração de aproximadamente 15 a 20 minutos, em cada postura 
(MARCHIORI et al., 2020).

As alterações posturais são consideradas um problema de saúde 
pública, principalmente as que atingem a coluna vertebral, pois podem 
ser um fator predisponente às condições degenerativas da coluna 
vertebral do adulto (SEDREZ et al. 2015). Nesse sentido, a reeducação 
postural global visa ao reequilíbrio das cadeias musculares, e entende-
se que essa técnica poderia trazer benefícios para essa população 
(ROSA et al., 2016).

Sabe-se, porém, que são escassos os estudos existentes 
na literatura para avaliar a eficácia de tratamentos posturais, em 
particular com a técnica reeducação postural global. Por outro lado, 
muito dos fisioterapeutas no Brasil e em outros países têm utilizado o 
método RPG com resultados empíricos satisfatórios, porém, embora 
o método seja clinicamente muito utilizado, a literatura ainda é 
escassa (SILVA et al., 2018).

Dessa maneira, esse estudo justifica-se pela necessidade de 
conhecimento mais aprofundado sobre a eficácia da técnica, além 
disso, visa a enriquecer o campo de pesquisa científica, evidenciar 
a atuação da fisioterapia no tratamento das alterações posturais, 
contribuindo, assim, para que melhores tratamentos no campo da 
fisioterapia sejam feitos com técnicas diferenciadas.
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Sendo assim, objetivou-se fazer uma revisão integrativa da 
literatura para apresentar os benefícios da reeducação postural global 
no tratamento de alterações posturais.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, desenvolvida 
baseada nas seis fases do processo de elaboração: 1ª fase – elaboração 
da pergunta norteadora; 2ª fase – busca ou amostragem da literatura; 
3ª fase – coleta de dados; 4ª fase – análise crítica dos estudos incluídos; 
5ª fase – discussão dos resultados; 6ª fase – apresentação da revisão 
integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Desta forma, e baseada na questão condutora: Quais os benefícios 
da reeducação postural global nas alterações posturais?, a pesquisa 
foi realizada por meio da seleção de artigos científicos publicados em 
periódicos indexados nas bases de dados Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PUBMED (National 
Library of Medicine National Institutes of Health), tendo a busca dos dados 
ocorrida de março a abril de 2020, utilizando os descritores extraídos 
do DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), com base nas palavras-
chave: desvios posturais, postura e reeducação postural global,através 
do operador booleano AND, de acordo com a tabela 1.

Foram selecionados artigos de acordo com os critérios de 
inclusão: Estudos com seres humanos, de delineamento quase-
experimental, estudos de caso, artigos que estejam disponíveis na 
íntegra, em português e inglês, publicados no período de 2012 a 2020, 
de acesso gratuito, reeducação postural global em alterações de 
postura. Foram excluídos estudos de revisão de literatura, resumos, 
teses, dissertações e monografias.
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A seleção dos artigos encontrados com a busca nas diferentes 
bases de dados foi realizada inicialmente pela seleção títulos: os que 
tinham relação com o objetivo eram selecionados para a leitura do 
resumo e os que continham informações pertinentes à revisão eram 
lidos por completo.

A tabela 01 apresenta a caracterização dos artigos a partir das 
bases de dados e descritores, totalizando 37 artigos encontrados nas 
bases: Scielo, Pubmed e BVS.

Tabela 1- Caracterização dos artigos encontrados 
conforme os descritores e base de dados.

BASE DE DADOS DESCRITORES Nª DE ARTIGOS

SCIELO Desvios posturais AND postura 
AND reeducação postural global 3

PUBMED Desvios posturais AND postura 
AND reeducação postural global 5

BVS Desvios posturais AND postura 
AND reeducação postural global 29

TOTAL 37

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

As etapas de seleção dos artigos seguem especificadas no 
fluxograma abaixo, onde 11 artigos foram incluídos nesta revisão.
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Figura 1. Fluxograma abaixo apresenta a seleção dos artigos 
de acordo com os critérios de inclusão e exclusão.

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

RESULTADOS

A seguir, será apresentada a tabela 2, contendo os artigos 
conforme o autor, ano de publicação e a revista no qual foram 
publicados. Podemos ver que o ano de 2017, bem como a Revista 
Fisioterapia em Movimento, foram os que mais tiveram publicações a 
respeito da temática.
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Tabela 2- Caracterização dos artigos conforme autor, ano, título e periódico.

COD AUTOR ANO TÍTULO PERIÓDICO

R1 ITOKAZU, C. 
A. et al. 2012

Efeitos da reeducação postural global na 
hipercifose e nasvariáveis respiratórias 
de idosos - relato de dois casos

Revista inspirar

R2 TOLEDO, 
P.C.V. et al. 2013

Efeitos da reeducação postural global em 
escolares com escoliose

Revista 
fisioterapia e 
pesquisa

R3 SEGURA, 
D.C.A. et al. 2013

Efeitos da reeducação postural global 
aplicada emadolescentes com escoliose 
idiopática não estrutural

Arquivos de 
ciência da 
saúde UNIPAR

R4 TAVARES, 
G.M.S. et al. 2015

Tratamento para escoliose pelo método 
de reeducação postural global (RPG) em 
deficientes visuais totais: série de casos

Scientia Medica

R5 SILVA, A.O. 
et al. 2016

Efeito da técnica reeducação postural glo-
bal (RPG)no tratamento de pacientes com 
hiperlordoselombar: um estudo de caso

Revista faculdade 
Montes Belo

R6 JUNIOR, J.R.V.; 
TOMAZ. C. 2017

Efeitos da reeducação postural globalpelo 
método RPG/RFL na correçãopostural e 
no reequilíbrio muscular

Revista 
fisioterapia em 
movimento.

R7
MOREIRA, 

C.M.C.; 
SOARES, D.R.L.

2017
Análise da efetividade da reeduca-
çãopostural global na protrusão do om-
broapós a alta terapêutica

Revista 
fisioterapia em 
movimento.

R8 ABREU, 
E.M.C. et al. 2017

Avaliação da postura e da flexibilidade 
em adultos jovens antes e após trata-
mento através do método de reeducação 
postural global

Revista 
fisioterapia Brasil

R9 MOREIRA, 
L.M. et al. 2017

Efeitos da reeducação postural global 
(RPG) sobre ahipercifose torácica: um 
estudo de caso

Arquivos de 
ciência da 
saúde UNIPAR

R10 SAMOYEDEM, 
C.P. et al. 2018

Efeitos da técnica de reeducaçãopostural 
global (RPG) no tratamentoda escoliose 
idiopática adolescente –estudo de caso

Revista 
perspectiva

R11 TRINDADE, 
A.P.N.T. et al. 2018

Impacto de um programa de tratamento 
em pacientes com alterações na coluna

Revista brasileira 
promoção 
da saúde

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.
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Serão apresentados, na tabela 3, os dados referentes aos 
achados da pesquisa conforme objetivo, tipo de estudo, população e 
amostra e o desfecho dos estudos analisados.

Tabela 3- Caracterização dos artigos conforme objetivo, 
tipo de estudo, população/amostra e desfecho.

COD. OBJETIVO TIPO DE 
ESTUDO

POPULAÇÃO/
AMOSTRA DESFECHO

R1

Analisar os efeitos 
da Reeducação Pos-
tural Global (RPG) 
no grau de hiperci-
fose e variáveis res-
piratórias em idosos 
foi objetivo deste 
estudo de casos.

Estudo de 
caso.

Duas mulheres 
de 62 e 66 anos 
respectivamente.

Após 8 sessões com 1 hora cada, 
observou-se melhora no grau de 
cifose de ambas as voluntárias 
destacando-se a voluntária 2 que 
apresentou redução de 16 graus 
na curvatura.

R2

O objetivo deste 
estudo foi analisar o 
efeito do método da 
Reeducação Pos-
tural Global (RPG) 
em escolares com 
diagnóstico de es-
coliose torácica não 
estrutural (ETNE).

Estudo 
experimental.

11 meninos e 9 
meninas, com 
média de10 
(±3) anos.

O tratamento foi feito comparan-
do o grupo RPG que realizou as 
sessões durante 12 semanas com 
duração de 25 a 30 minutos e o 
grupo sem intervenção. Após três 
meses, o grupo do RPG apresen-
tou redução significativa no ângu-
lo de Cobb na comparação intra-
grupo, dessa maneira perceberam 
que o método da RPG é capaz de 
melhorar o quadro de escoliose 
torácica não estrutural.

R3

Verificar os efeitos da 
Reeducação Postural 
Global aplicada em 
adolescentes com 
escoliose idiopática.

Estudo 
comparativo 
descritivo.

8 meninas, 
idade entre 10 

e 16 anos.

Foram feitas 40 sessões de RPG, 
duas vezes por semana. Antes e 
após o tratamento, verificaram-se 
angulação da curva escoliótica e 
as medidas da discrepância real e 
aparente dos membros inferiores. 
Observou-se que a curva saiu de 
12 (± 2,39) graus para 10,87 
(±2,031), demonstrando uma re-
dução significativa (p=0,0148), 
mas paraa discrepância não houve 
diferença considerável.
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R4

Avaliar a magnitude da 
escoliose em adultos 
jovens com deficiência 
visual total antes e 
após o tratamento por 
Reeducação Postural
Global (RPG).

Estudo 
longitudinal, 
descritivo e 
exploratório.

6 indivíduos 
deficientes 

visuais sendo 
homens e 2 

mulheres com 
idades entre 

18 a 40 anos.

Após oito sessões, observou-se 
que houve redução do ângulo 
de Cobb em quatro dos seis 
participantes.

R5

Avaliar a eficácia do 
RPG no tratamento da 
hiperlordose lombar, 
sua melhora no qua-
dro álgico, correção 
da postura eidentificar 
possível melhora na 
qualidade de vida.

Estudo de caso 
quantitativo, 

longitudinal e 
prospectivo.

1 indivíduo do 
sexo feminino 

de 18 anos com 
hiperlordose 

lombar.

Foram realizadas seis sessões 
de RPG duas vezes por semana, 
durante três semanas com uma 
hora cada. Observou-se que 
houve discreto fortalecimento 
muscular abdominal, melhora 
visível da postura, e reversão da 
hiperlordose lombar.

R6

Investigar o efeito da Ree-
ducação Postural Global 
pelo Reequilíbrio Funcio-
nal Laboral RPG/RFL no 
reequilíbrio muscular e 
na correção postural em 
indivíduos hígidos.

Estudo 
randomizado.

96 participantes 
de ambos os 
sexos com 

idade média 
de 23 anos.

Foram divididos em dois gru-
pos, onde um recebeu o RPG e 
o segundo nenhum tratamento. 
Observou-se que o grupo do 
RPG melhorou o reequilíbrio 
neuromuscular e a correção pos-
tural, após cinco sessões com 
30 minutos cada.

R7

Avaliar a efetividade do 
tratamento de RPG na 
protrusão de ombro, 
após a alta terapêutica.

Estudo 
longitudinal, 
descritivo.

Cinco pacientes 
do sexo 

feminino, na 
faixa etária de 
20 a 30 anos 

de idade.

Foi feito o tratamento durante 
quatro meses com duração de 
50 min cada sessão, após o tra-
tamento, observou-se melhora 
nas medidas pré- e pós-trata-
mento, bem como na postura.

R8

Avaliar a postura e a 
flexibilidade em adul-
tos jovens antes e após 
tratamento através da 
reeducação postural 
global (RPG) por meio 
da fotogrametria e cor-
relacionar as medidas 
da distância terceiro 
dedo-solo obtidas por 
meio da fotogrametria 
e de fita métrica.

Estudo 
experimental 
prospectivo.

17 indivíduos do 
sexo masculino, 

com idade 
média de 22,47 
± 3,02 anos.

.

Após 10 sessões de RPG, hou-
ve aumento significativo da 
distância lateral entre o tronco 
e o membro superior esquerdo, 
diminuição do ângulo de flexão 
torácico, do ângulo do quadril e 
da distância terceiro dedo-solo, 
concluindo, assim, que o RPG 
promoveu mudanças significati-
vas na postura e aumento satis-
fatório na flexibilidade.
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R9

Verificar os efeitos do 
tratamento de RPG em um 
sujeito do sexo feminino 
com hipercifose torácica.

Estudo de caso.

Paciente do 
sexo feminino, 
com 14 anos 

de idade.

Foram realizadas 10 
sessões com uma 
hora cada e observou-
se que o método foi 
eficaz na diminuição da 
hipercifose torácica, com 
redução do ângulo da 
cifose torácica de 53,9º 
para 49º.

R10

Avaliar os efeitos do mé-
todo RPG sobre a postura 
corporal, flexibilidade da 
cadeia posterior, dor e 
amplitude de movimento 
da articulação glenoume-
ral, em um indivíduo ado-
lescente com escoliose 
idiopática, após a aplica-
ção de dezesseis sessões 
de tratamento.

Estudo de 
caso, quase 

experimental, 
descritivo, do 

tipo intervenção.

1 indivíduos 
do sexo 

masculino 
com 14 anos 

de idade.

O tratamento foi efetuado 
em duas sessões sema-
nais, durante oito sema-
nas, e foram observados 
aumento da amplitude 
de movimento da arti-
culação glenoumeral, 
redução do ângulo de 
Cobb, melhora parcial do 
alinhamento postural e 
aumento da flexibilidade 
da cadeia posterior.

R11

Avaliar o impacto de um 
programa de tratamento fi-
sioterápico com o RPG em 
pacientes com alterações 
na coluna.

Estudo 
experimental, 
longitudinal, 
quantitativo.

81 pacientes 
com a média 
de idade de 

49,7(±12,34) 
anos sendo 
a maioria 
do sexo 

feminino (65 
participantes).

A intervenção propor-
cionou melhora geral no 
quadro clínico dos pa-
cientes, principalmente 
na melhora da funciona-
lidade, postura, limitação 
e dor.

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

DISCUSSÃO

De acordo com os dados obtidos na pesquisa, foi possível 
observar que a reeducação postural global apresenta grande 
relevância no tratamento das alterações posturais, sendo encontrado 
melhora do ângulo de Cobb em 36% da amostra que realizaram o 
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tratamento em pacientes com escoliose; além disso, 18% dos estudos 
incluídos nesta revisão usaram a técnica para tratar hipercifose 
torácica, observando melhora da curvatura cifótica. A Reeducação 
Postural Global (RPG) também se mostrou benéfica nos casos de 
hiperlordose lombar, protrusão de ombros e alterações de alinhamento 
postural, favorecendo, nesses casos, melhora da postura, flexibilidade, 
funcionalidade e redução da dor na região da coluna.

Em concordânciacom os achados dessa pesquisa, Maia et al. 
(2015) dizem que a RPG é uma técnica que intervém na musculatura 
encurtada e rígida que se encontra em desequilíbrio, e, quando 
esta se encontra em desequilíbrio, pode ocasionar hiperlordose ou 
outras alterações na postura, sendo assim, a técnica busca alongar e 
desbloquear de forma individual e quantitativa as cadeias musculares, 
alcançando o amadurecimento da propriocepção corporal global.

Diante disso, um estudo realizado por Toledo et al., (2012), 
com 20 crianças em fase escolar, com média de idade de 10 anos 
demonstrou que, após a realização da reeducação postural global 
(RPG), houve uma redução significativa do ângulo de Cobb (p=0,050). 
Por outro lado, o estudo de Itokazu e colaboradores (2012), feito em 
pacientes com hipercifose torácica, percebeu que, ao utilizarem o 
mesmo protocolo de RPG, obteve-se uma melhora da curvatura, além 
de aumento da capacidade respiratória.

Já Tavares et al. (2015) avaliaram em seu estudo a presença da 
escoliose em seis indivíduos deficientes visuais com a faixa etária de 18 
a 40 anos e,após a realização de oito sessões dotratamento, efetuado 
por meio do método da reeducação postural global, foi observada uma 
diminuição significativa do ângulo de Cobb(66,6%) em quatro dos seis 
pacientes avaliados.
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Sendo assim, Álvarez-Melcón et al. (2018) explicam em seu 
estudo que a reeducação postural global favorece um alongamento das 
cadeias musculares encurtadas, descompressão articular e muscular 
através da tração da cervical, que é feita em muitas posições da 
técnica, reeducando, assim, a postura, e diminuindo as compensações, 
resultando em alívio da dor e melhora da postura corporal.

Do mesmo modo, Soares (2016) explica que a RPG é uma 
técnica que promove fortalecimento e alongamento da musculatura 
corporal, e conquista o posicionamento correto das articulações, 
controlando, assim, as compensações causadas pelas alterações 
posturais, e, consequentemente, diminui a dor do paciente.

Sobre o efeito do RPG na flexibilidade, Gomes e colaboradores 
(2014), em um estudo realizado para avaliar a flexibilidade da cadeia 
posterior de 40 mulheres sedentárias, observaram que, após o uso da 
técnica, houve um ganho médio da flexibilidade de 8,06 cm. Dessa 
maneira, os autores chegaram à conclusão de que a técnica é eficaz.

Um estudo realizado por Boeck; Döhnert; Pavão, (2012) 
demonstrou que exercícios de estabilização escapular usados nas 
posturas “Rã no Chão”, “Sentada” e “De pé na parede” favoreceram 
melhora significativa da amplitude de movimento do ombro e todos 
os planos, promovendo, assim, melhor alinhamento postural quanto 
à protrusão dos mesmos e funcionalidade. As posturas usadas 
trabalharam com os alongamentos da cadeia anterior e fortalecimentoda 
cadeia posterior, trazendo, assim, estabilidade.

Sobre os efeitos da RPG na dor em pacientes com hiperlordose 
lombar, Lawand et al.(2015), em seu estudo“Efeito de um programa 
de alongamento muscular usando o método de reeducação postural 
global para pacientes com dor lombar crônica: um estudo controlado 
randomizado”, realizaram a técnica com o grupo durante 12 semanas, 
e, após o tempo de tratamento dos mesmos, demonstraram melhora 
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na intensidade da dor, capacidade funcional e alguns aspectos 
da qualidade de vida imediatamente após a intervenção, além de 
diminuição da curvatura patológica.

Do mesmo modo, Adorno e Neto (2013) encontraram, em seu 
estudo intitulado “Avaliação da qualidade de vida com instrumento 
SF-36 em Lombalgia Crônica”, que o uso da técnica trouxe melhora 
significativa da dor, pois a técnica usa do treino da musculatura 
estabilizadora do tronco, o que diminui em curto e longo prazo a 
sintomatologia da dor lombar.

Além disso, Abreu (2017) afirma que, para que a Reeducação 
Postural Global promova o benefício decorrigir as posturas errôneas 
dos pacientes, é necessário que aconteçam sessões semanais, com 
duração de 45 minutos a 1 hora, onde,em cada sessão, podem ser 
utilizadas de duas a três posturas diferentes, dependendo do quadro 
clínico apresentado.

Em suma, para Santos (2017), uma característica marcante da 
RPG é promover uma intervenção global, mas é importante lembrar 
que, além de globalidade, também visa a atender a necessidade de 
cada paciente, para que cada corpo reaja de maneira diferente às 
compensações e agressões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir, com esta revisão de literatura, que a 
reeducação postural global é de suma importância para tratar as 
alterações relacionada àmá postura.Foi visto com este estudo que a 
técnica é benéfica principalmente na melhora da postura, diminuição 
das curvaturas patológicas, aumento da flexibilidade, funcionalidade e 
redução da dor na região da coluna; também foi possível observar que 
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as alterações posturais mais comuns são a escoliose e hipercifose. 
Além disso, esta técnica possui uma variedade de exercícios práticos 
que visam a aliviar dores e a melhorar as alterações posturais, e, além 
disso, tem um grande impacto na qualidade de vida do indivíduo.
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INTRODUÇÃO

O termo “autismo” foi utilizado pela primeira vez pelo psiquiatra 
suíço Eugen Bleuler, em 1911, o qual considerava o autismo como 
mais um sintoma da esquizofrenia. Apenas em 1943, a começar 
de observações realizadas pelo psiquiatra austríaco Leo Kanner, o 
autismo passou a ser analisado por outra perspectiva. Em seu estudo, 
Kanner constatou que algumas crianças distinguiam-se do restante, 
considerando principalmente as suas diferenciações nas relações 
sociais (MARFINATI et al., 2014)

O Autismo, renomeado para Transtorno do Espectro do Autismo 
- TEA, trata-se de um transtorno do desenvolvimento neurológico que 
está presente desde a infância do indivíduo, influenciando diretamente 
no desenvolvimento neuropsicomotor e que acarreta deficiência na 
área sociocomunicativa e comportamental. O mesmo tem presente 
subtipos de transtorno e vários níveis de comprometimento. Com isso, 
o indivíduo apresenta dificuldades na interação social, habilidades 
de comunicação e no seu comportamento, o qual se caracteriza por 
atividades de interesses a si próprio e repetitivas, sem conexão com o 
contexto (ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA, 2013).

De acordo com a Associação Psiquiátrica Americana (2013), a 
realização do diagnóstico vem sendo realizada a partir dos 36 meses, 
através de uma avaliação do comportamento da criança juntamente ao 
relato dos pais, sendo este um fator essencial para que seja fechado o 
diagnóstico precocemente, logo que uma criança autista irá apresentar 
comportamentos atípicos de uma criança, especialmente quando 
inserida no contexto social. 

Segundo Modabbernia et al. (2017), evidências recentes mostram 
que até 40% a 50% da variação no TEA podem ser determinados por 
fatores ambientais, como a idade avançada dos pais, e complicações 
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do parto associadas a trauma ou isquemia e hipóxia mostraram fortes 
ligações; enquanto outros fatores relacionados à gravidez, como 
obesidade materna, diabetes materno e cesariana, mostraram uma 
associação mais fraca, porém ainda presente. Além desses possíveis 
fatores genéticos e ambientais causadores, o fato de ser irmão de 
outra criança diagnosticada com TEA, triplica o risco de receber um 
diagnóstico de TEA de 6,7 a 18,7% (OZONOFF et al., 2011).

Estudos epidemiológicos revelam que o TEA acomete, em sua 
maioria, pessoas do sexo masculino, onde se denota uma margem 
de três a quatro meninos para cada menina, esse fato tem como 
explicação de que o Autismo tenha uma possível condição genética 
de ligação ao cromossomo X, sendo assim, tornando mais susceptível 
ao sexo masculino (WERLING et al., 2013). A prevalência do Autismo, 
segundo a literatura, é de 1/68, ou seja, 1,47% dos indivíduos da 
população mundial pode ser atingida. Infelizmente, ainda não existem 
estudos conclusivos que apontem a total prevalência de Autismo no 
Brasil (XU et al., 2018).

Camargo (2013) revela que, normalmente, os pais procuram 
ajuda médica quando percebem que a criança não desenvolve 
a evolução da linguagem para uma fala comunicativa, e também 
quando não responde ao chamado do seu nome, despertando a 
preocupação de algum problema auditivo. Tendo em vista isso, é 
necessário pontuar que, pelo transtorno causar uma deficiência no 
funcionamento do cérebro, onde o mesmo, nessa fase, ainda se 
encontra em desenvolvimento, a criança apresentará características 
de atraso na fala, na aprendizagem e nas aquisições dos seus gestos 
motores (SOARES et al., 2015).

A corporeidade denota-se como a linguagem mais remota do 
ser humano, pois é iniciada desde o período fetal. O movimento tem 
conexão direta com a criança, pois, através dele, ela se comunica 
com o mundo e desenvolve a função de sujeito pensante e atuante no 
ambiente social (ANDRADE et al., 2010).
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No TEA, encontramos crianças que não possuem um corpo 
vivenciado, ou seja, elas não desenvolvem a noção de esquema 
corporal, o que acarreta características como alterações no tônus 
muscular, equilíbrio e marcha; dificuldades na aquisição de atividades 
motoras, posturas viciosas e dificuldades de iniciar movimentos. 
Diante disso, reforça-se a importância da abordagem fisioterapêutica 
a fim de contribuir no aumento da funcionalidade e qualidade de vida 
(AZEVEDO et al., 2016).

A atividade corporal expressa a identidade psicomotora do 
indivíduo, seu nível de desenvolvimento e o grau de integridade da 
imagem corporal de si próprio. Mesmo havendo conhecimento de 
algumas das apresentações clínicas do autismo, é possível afirmar 
que a psicomotricidade no autismo é um campo pouco explorado. A 
psicomotricidade tem por ponto de partida jogos, os quais vão além 
de uma demonstração de diversão, mas também uma maneira de a 
criança agir, descobrir o mundo através da ação em seu corpo, que 
contribui para uma relação mais próxima de inteligência e afetividade 
(ÁLVAREZ TORO, 2013).

Sabe-se que o desenvolvimento motor não é um dos critérios de 
diagnóstico, porém essa questão tem sido alvo de discussão, visando 
a uma intervenção precoce dessas condições. Desta forma, torna-se 
de grande relevância compreender as condições de funcionalidade, 
visando a garantir uma assistência multiprofissional que venha impactar 
positivamente na qualidade de vida desses indivíduos.

O tratamento do TEA deve ser iniciado o mais breve possível, 
mesmo que seja uma suspeita clínica sem diagnóstico fechado, pois 
se aumenta a possibilidade de melhorar a qualidade de vida dessas 
pessoas. A literatura traz, em vários estudos, que o tratamento é 
realizado com especialistas como psicólogos (terapia de intervenção 
comportamental), médicos (medicamentos antipsicóticos atípicos), 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e profissionais 
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da musicalidade, sendo possível perceber certa negligência à disfunção 
motora que a doença pode trazer, como a marcha característica (ponta 
dos pés), quadros hipotônicos e eixos desorganizados decorrentes do 
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (AZEVEDO et al., 2016).

O tratamento fisioterapêutico atua na ativação sensorial e motora, 
podendo-se usar bolas, jogos interativos e brinquedos educacionais, 
buscando o aprimoramento da concentração, coordenação motora e 
memória (SEGURA et al. 2011). As respostas às intervenções têm se 
mostrado positivas nos estímulos sensoriais, como também visuais e 
auditivos (MACHADO, 2015).

De acordo com o estudo de Silva Junior (2012), os pacientes 
autistas submetidos a tratamento fisioterapêutico, o qual envolvia 
equilíbrio, saltos e transferências, mostraram melhora nos índices 
de coordenação motora, a qual havia sido avaliada anteriormente, e 
também comprovando, com a aplicação da MIF, o crescimento da 
independência desses indivíduos que previamente foram avaliados 
quanto a habilidades de vestir-se, marcha e subir escadas.

O presente estudo teve por objetivo avaliar os aspectos motores 
e a funcionalidade de pessoas com Transtorno de espectro Autista.

MÉTODO

Foi realizado um estudo de campo, descritivo, transversal, 
com abordagem quantitativa, desenvolvido no período de setembro 
a outubro de 2019 na Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de 
Cajazeiras e Região Circunvizinhas (APAA), localizada na cidade de 
Cajazeiras/PB. A amostra foi composta por 11 crianças com Transtorno 
do Espectro Autista, formada de forma aleatória e por conveniência.
Como critério de inclusão, utilizou-se ser pessoa com diagnóstico de 
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autismo, a partir de três anos de idade. E como critério de exclusão, os 
participantes que não permitiram a realização da mesma ou que não 
estiveram presente no dia da coleta.

Foi elaborado um questionário de dados sociodemográficos 
e clínicos, identificando sexo, idade, tipos de tratamento realizados, 
inserção na escola regular, tempo de diagnóstico, grau, a ser 
respondido pelos responsáveis da pessoa com TEA (APÊNDICE A). 
Para a avaliação da funcionalidade, foi aplicada a MIF (Medida de 
Independência Funcional) (ANEXO A).

A MIF foi utilizada a partir de observações dos pesquisadores 
e questionamentos junto aos responsáveis pela pessoa com TEA. 
Foi criada pela a Academia Americana de Medicina Física e de 
Reabilitação com a função de ser capaz de medir o grau de solicitação 
de cuidados. Ela pode ser aplicada em crianças, adolescentes e 
adultos. É um instrumento que avalia atividades motoras, como 
também aspectos cognitivos e de comunicação. Seu objetivo é avaliar 
de forma quantitativa os cuidados de uma pessoa para realização de 
uma série de tarefas de vida diária. Entre estas atividades, constam-
se os autocuidados, transferências, locomoção, controle esfincteriano, 
comunicação e cognição social, incluindo memória, interação social 
e resolução de problemas. A escala de pontuação obtida em cada 
atividade varia de 1 (dependência total) a 7 (independência completa), 
e a pontuação total varia de 18 a 126 (RIBERTO et al., 2001).

A coleta de dados realizou-se nas dependências da APAA, 
de forma individualizada em sala reservada, onde foram aplicados 
todos os questionários, através de entrevistas, após autorização dos 
responsáveis e explanação dos objetivos, método e justificativa do 
estudo, constantes no Termo de Assentimento. A mesma só aconteceu 
após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa com CAAE: 
20536719.8.0000.5180.
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Realizou-se a análise descritiva de todas as variáveis do estudo. 
As variáveis qualitativas foram apresentadas em termos de seus valores 
absolutos e relativos; e as variáveis quantitativas, em termos de seus 
valores de tendência central e de dispersão. As análises estatísticas 
foram realizadas com auxílio do software SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) versão 20.0. Em seguida, os dados foram 
confrontados com a literatura pertinente.

Trata-se de uma pesquisa que envolveu seres humanos, a qual 
foi realizada a partir de normas e diretrizes que cumprem a Resolução 
466/12, publicada no dia 12 de dezembro de 2012 na edição Nº 112 
do Diário Oficial da União (DOU), onde se incorporam as referências 
básicas da bioética, como também os princípios éticos da autonomia, 
não maleficência, beneficência e justiça (BRASIL, 2012).

RESULTADOS 

O presente estudo apresenta uma amostra de 11crianças com 
idade de 3 a 11 anos e diagnóstico de Transtorno do Espectro do Au-
tismo, onde três participantes são do sexo feminino (27,7%) e nove são 
do sexo masculino (72,7%). Os demais dados sociodemográficos de-
monstraram que 11 participantes (90,9%) realizavam acompanhamen-
to com o psicopedagogo, e no item de adaptação em escola regular, 
sete participantes responderam sim (63,6%). O tempo de diagnóstico 
foi variado, onde se verificou que a maior parte da amostra teve diag-
nóstico há cerca de três anos ou mais (64%). Alguns apresentaram 
doenças associadas, dentre elas, a hiperatividade, citada por dois par-
ticipantes (18,1%), conforme apresenta a tabela 1.
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Tabela 1- Representação da amostra segundo dados 
sóciodemográficos e clínicos. Cajazeiras/PB, 2019.

Variáveis n %

IDADE (Anos)

03 – 04 3 27,7

05 – 06  2 18,1

07 – 11  6 54,5

SEXO

Feminino 3 27,7

Masculino 8 72,7

TRATAMENTOS REALIZADOS

Fonoaudiologia 6 54,5

Fisioterapia 2 18,1

Psicopedagogia 10 90,9

Terapia Ocupacional 2 18,1

Neurologia 4 36,3

Psiquiatria 7 63,6

Psicologia 8 72,7

Outros 4 36,3

ADAPTAÇÃO NA ESCOLA REGULAR

Sim 7 63,6

Não 4 36,3

TEMPO DE DIAGNÓSTICO

>1 ano 2 18,1 

1 a 2 anos 2 18,1

3 a 5 anos 4 36,3

+ de 5 anos 3 27,7

PATOLOGIAS ASSOCIADAS

Obesidade mórbida 1 9,09

Hipertensão 1 9,09
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Arritmia Cardíaca 1 9,09

Hiperatividade 2 18,1

TDAH 1 9,09

Transtorno Mental Grave 1 9,09

Distúrbio Metabólico 1 9,09

Alergia e intolerâncias Alimentares 1 9,09

Total 11 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Os níveis do TEA encontrados foram bem diversificados, onde 
o grau/nível Leve (36,3%) foi o mais predominante de toda amostra 
segundo o autorrelato dos responsáveis; no entanto, os graus 
moderado e alto obtiveram significativa representação. Ressalta-se 
ainda que 18,1% da amostra não possuem determinação do grau do 
Transtorno, conforme apresentado no gráfico da figura 1.

Figura 1- Representação da amostra segundo dados clínicos do nível 
do Transtorno do Espectro do Autismo. Cajazeiras/PB, 2019.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
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Os dados da amostra foram distribuídos de acordo com as 
categorias avaliadas pela Medida de Independência Funcional (Tabela 
2), onde são apresentados os escores médios com desvio padrão de 
cada categoria e a MIF total.

Os dados obtidos demonstraram médias baixas e igualitárias, 
porém, avaliando o desvio padrão, nota-se que a categoria Leito, 
cadeira, cadeiras de rodas (1,6 ± 2,9) obteve uma classificação de 
resultado melhor, pois possui maior variação. Dentro desse contexto, 
analisando os que obtiveram menor desvio padrão, encontra-se 
a categoria Expressão (1,6 ± 0,8), a qual demonstra que esse item 
obteve baixa avaliação para toda a amostra.

Tabela 2 – Distribuição da amostra segundo categorias avaliadas pela 
Medida de Independência Funcional – MIF. Cajazeiras/PB, 2019.

DIMENSÃO CATEGORIA MÉDIA ± DP

AUTOCUIDADOS

Alimentação 1,6 ± 1,5

Higiene Pessoal 1,6 ± 1,8

Banho 1,6 ± 1,5

Vestir metade superior 1,6 ± 1,8

Vestir metade inferior 1,6 ± 1,1

Uso do vaso sanitário 1,6 ± 2,6

CONTROLE DE 
ESFINCTERES

Controle diurese 1,6 ± 2,1

Controle defecação 1,6 ± 1,8

TRANSFERÊNCIA

Leito, cadeira, cadeiras de rodas 1,6 ± 2,9

Vaso sanitário 1,6 ± 1,3

Banheira ou chuveiro 1,6 ± 2,1

LOCOMOÇÃO
Andar / cadeira de rodas 1,6 ± 2,5

Escadas 1,6 ± 1,6

COMUNICAÇÃO
Compreensão 1,6 ± 2,2

Expressão 1,6 ± 0,8
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COGNIÇÃO SOCIAL

Interação Social 1,6 ± 1,5

Resolução de Problemas 1,6 ± 1,9

Memória 1,6 ± 1,5

MIF TOTAL 73,9 ± 26,6

Fonte: Coleta de Dados, 2019.

As informações da amostra, conforme as dimensões avaliadas 
pela a MIF, foram distribuídas e apresentadas com o nível de pontuação 
da dimensão, escore da média e desvio padrão, escores máximos e 
mínimos de cada dimensão (tabela 3). Os dados demonstram que 
a Dimensão de melhor avaliação foi Autocuidados (20,0 ± 9,5) e a 
menor avaliação foi Controle de esfíncteres (7,9 ± 5,2); entretanto, os 
valores mínimos e máximos de Controle de Esfincteres e Comunicação 
equivalem-se, ambos com escore máx. 14 e mín. 2. A MIF totalizou 
escore médio de 73,9 ± 26,6; escores máximo 117 e mínimo 38.

Tabela 3 – Distribuição da amostra segundo dimensões avaliadas pela 
Medida de Independência Funcional – MIF. Cajazeiras/PB, 2019.

DIMENSÃO
NÍVEL DE 

PONTUAÇÃO 
DA DIMENSÃO

MÉDIA ± DP Max. Min.

AUTOCUIDADOS 6 – 42 20,0 ± 9,5 38 9

CONTROLE DE 
ESFINCTERES 2 – 14 7,9 ± 5,2 14 2

TRANSFERÊNCIA 3 – 21 15,0 ± 5,6 21 7

LOCOMOÇÃO 2 – 14 10,9 ± 3,9 14 5

COMUNICAÇÃO 2 – 14 9,5 ± 3,4 14 2

COGNIÇÃO 
SOCIAL 3 – 21 10,6 ± 6,7 19 3

MIF TOTAL 18 – 126 73,9 ± 26,6 117 38

Fonte: Coleta de Dados, 2019.
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A Medida de Independência Funcional divide as suas dimen-
sões em dois grandes grupos, onde as dimensões de Autocuidados, 
Controle de Esfíncteres, Transferência e Locomoção são somados e 
formam o grupo de Domínio Motor. As dimensões Comunicação e 
Cognição Social somam-se também e formam o grupo de Domínio 
Cognitivo (Tabela 4).

O grupo Motor apresentou valores médio de 53,8 ± 18,5, escore 
máximo de 87 e mínimo de 25. O grupo Cognitivo apresentou média de 
20,1 ± 9,3, escore máximo 32 e mínimo 6.

Tabela 4 – Distribuição da amostra segundo domínios avaliados pela 
Medida de Independência Funcional – MIF. Cajazeiras/PB, 2019.

DOMÍNIOS MÉDIA ± DP Max. Min.

Motor 53,8 ± 18,5 87 25

Cognitivo 20,1 ± 9,3 32 6

TOTAL 73,9 ± 26,6 117 38

Fonte: Coleta de Dados, 2019.

DISCUSSÃO

Os dados revelaram que grande porcentagem deste estudo era 
de meninos, a faixa etária predominante foi de 7 a 11 anos, onde a maior 
parte dos participantes tem atendimento psicopedagógico, adaptação 
em escola regular, e alguns apresentam doenças associadas ao TEA, 
como a hiperatividade, comum em 18,1% da amostra. Os níveis do 
TEA encontrados foram bem diversificados, onde o nível um (leve) foi 
o predominante de toda amostra.

Com relação à predominância em meninos, segundo Christensen 
et al. (2016), mesmo que o reconhecimento e o acesso à intervenção 
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sejam menos presentes em certos grupos sociais em relação a outros, 
o TEA apresenta-se em pessoas de diversas etnias ou raças, como 
também em todos os grupos socioeconômicos. O número de casos é 
maior no sexo masculino do que no feminino, com proporção de 4 para 
1 (GOMES et al., 2015).

De acordo com a Associação Psiquiátrica Americana (2013), os 
sintomas iniciam-se na infância, sendo, na maioria dos casos, de origem 
desconhecida, apesar de, em alguns casos, haverindícios de um fator 
genético ou uma causa médica. O TEA é composto de subcategorias, 
e o comprometimento acontece em três níveis de gravidade. No nível 
um, o indivíduo exige apoio; no nível dois, exige apoio substancial; e 
no nível três, exige muito apoio substancial.

O estudo de Zablotsky et al. (2015) apresentou um grande 
número de crianças com TEA com idade de oito anos. Revelou ainda 
que a prevalência do autismo cresceu drasticamente nos últimos 
anos, onde, nos EUA,nos anos de 2000 a 2002, a taxa de prevalência 
baseava-se em1 para cada 150 crianças com oito anos de idade. 
Esses valores, para os anos de 2010 a 2012, alcançaram a proporção 
de 1 criança com TEA para cada 68. Em 2014, a prevalência obteve 1 
para cada 58 crianças, ou seja, mais que o dobro do número de casos 
durante o período em análise.

O estudo de Veras et al. (2018) mostra que as limitações 
atribuídas a uma criança autista não são barreiras para que sejam 
alfabetizadas. As metas apropriadas de aprendizado educacional para 
uma criança com TEA são as mesmas que para uma criança comum: 
independência pessoal e responsabilidade social.

Dados estatísticos trazem que o percentual de matrículas de 
alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, incluídos em classe regular, obteve 
um crescimento gradativo ao longo dos anos. Em 2018, verificou-se 
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o percentual de alunos incluídos de 92,1%. Considerando a mesma 
população de 4 a 17 anos, nota-se que o percentual desses alunos 
que estão incluídos em classe regular e que têm acesso às turmas 
de atendimento educacional especializado (AEE) obteve crescimento, 
atingindo o percentual de 40,0% em 2018 (BRASIL, 2019)

O estudo de Griesi-Oliveira et al. (2017) afirma que o fenótipo 
dos pacientes com TEA varia muito, sendo desde indivíduos com 
deficiência intelectual (DI) grave e baixo desempenho em habilidades 
comportamentais adaptativas, até indivíduos com o quociente de 
inteligência (QI) normal, que têm uma vida independente. Os mesmos 
podem também apresentar várias outras comorbidades, como 
hiperatividade, distúrbios de sono e gastrintestinais, e epilepsia.

Cristóbal (2015) afirma que o nível de gravidade do TEA dá-
se pela graduação de autonomia, tendo em vista que o baixo nível 
de funcionamento intelectual prejudica o desenvolvimento cognitivo 
e limita o potencial de prognóstico. Entretanto, utilizando-se uma 
metodologia de aprendizagem adaptada e apoio consistente, o 
indivíduo com deficiência intelectual pode aumentar os níveis de 
autonomia com o passar do tempo.

De acordo com o estudo de Lima et al. (2017), diante esses 
fatores, torna-se necessário identificar o desempenho intelectual de 
indivíduos com TEA, o qual é importante para realização do diagnóstico 
diferencial e classificação do nível e perfil cognitivo. Com isso, é 
relevante a elaboração de um plano pedagógico individualizado no 
processo escolar, o qual é garantido por lei e indicado por profissionais 
de distinstas áreas (LEMOS et al., 2014).

O tratamento multidisciplinar contribui para o desenvolvimento 
dessas crianças e para a adesão aos tratamentos complementares, 
refletindo na evolução da interação, comunicação, coordenação 
motora e interesse em querer aprender, um importante auxílio na 
inclusão educacional (ZAUZA et al., 2015).
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O estudo de Menezes et al. (2015) afirma que é importante a 
criança com autismo receber um acompanhamento multiprofissional 
desde o diagnóstico, com inserção de profissionais como fonoaudiólo-
gos, fisioterapeutas, psicopedagogos, psicólogos, entre outros.

Em seu estudo, Silva et al. (2012) afirmam que, na maioria das 
crianças com TEA, existe a necessidade de auxílio psicopedagógico 
na fase de alfabetização, tão importante quanto o acompanhamento 
desses outros profissionais já citados.

Nos resultados da avaliação da Medida de Independência 
Funcional (MIF), observou-se que os dados obtidos mostraram 
médias baixas e iguais para todas as categorias, no entanto, avaliando 
o desvio padrão, nota-se que a categoria Leito, cadeira, cadeiras 
de rodas, obteve uma classificação de resultado melhor. Dentro 
desse contexto, analisando os que obtiveram menor desvio padrão, 
encontra-se a categoria expressão, a qual demonstra que esse item 
obteve baixa avaliação para toda a amostra. Conforme as avaliações 
das dimensões, os dados demonstram que a dimensão de melhor 
avaliação foi Autocuidados e a menor avaliação foi Controle de 
esfíncteres. Verificou-se que o grupo de domínio motor obteve melhor 
avaliação que o domínio cognitivo.

As atividades de vida diária (AVDs) são essenciais para a 
adaptação, sobrevivência e o convívio adequado do indivíduo na 
sociedade. Elas abrangem ações e habilidades do cotidiano, sendo 
assim, referem-se ao bem-estar e à autonomia de vida. Os autocuidados, 
como tomar banho, escovar os dentes, usar adequadamente o 
sanitário, relacionados à higiene pessoal, são responsáveis por garantir 
conforto, independência e adaptação aos indivíduos de maneira geral. 
Em pessoas com deficiência, o aprendizado das AVDs requer maneiras 
de ensino aplicadas e supervisionadas por responsáveis (GRAB et al., 
2016; GUIMARÃES et al., 2018).
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O uso do vaso sanitário tem sido um importante desafio para 
pais e cuidadores, esse é um ponto fundamental no desenvolvimento 
infantil e é um desafio ainda maior para pais de indivíduos com 
deficiência. De maneira geral, a maior parte das crianças desenvolve a 
habilidade de usar o banheiro de forma independente e sem escapes 
até os cinco anos de idade (CALL et al., 2017).  No entanto, quando isso 
não acontece, o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais (DSM-
5) sugere dois tipos de Transtornos, que são enurese, caracterizando 
a perda contínua de urina na roupa, seja diurna ou noturna; e a 
encoprese que caracteriza a perda contínua de fezes na roupa, com 
ou sem constipação, ambos os transtornos de forma voluntária ou 
involuntária. O mesmo ainda afirma que indivíduos comatrasos no 
desenvolvimento são mais prováveis de apresentar Transtorno de 
Eliminação (ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA, 2013).

Nos Indivíduos com TEA, é comum que o treino de toalete 
aconteça em idades mais avançadas, por períodos mais extensos e com 
regressões nas habilidades adquiridas em treino (PEETERS et al., 2016).

No que é relacionado à comunicação e ao cognitivo social, Cam-
pos et al. (2016) afirmam que o déficit de linguagem é considerado uma 
característica importante no TEA. O comprometimento da comunicação 
afeta tanto as habilidades verbais quanto não verbais em diferentes graus. 
Algumas crianças não desenvolvem habilidades de comunicação, com 
ausência total da linguagem falada. Outras apresentam pouca lingua-
gem, a qual pode ser caracterizada por jargões, ecolalias, entre outros.

As crianças que conseguem adquirir habilidades verbais podem 
demonstrar dificuldades presentes para manter conversação, tais como 
falta de reciprocidade social. A compreensão da linguagem encontra-
se atrasada e o uso funcional da linguagem apresenta perturbações, 
como dificuldades para entender e interpretar sutilezas de linguagem, 
piadas ou sarcasmos, linguagem corporal, gestos e expressões faciais 
(CAMARGO et al., 2012).



243

S U M Á R I O

Segundo o estudo de Sacrey et al. (2014), o psiquiatra Kanner, 
em sua série de casos original (1943), descreveu o TEA com maior 
ênfase em relação ao comprometimento grave da capacidade 
socioemocional e de comunicação, entretanto, comentou vários 
aspectos do desenvolvimento motor: os marcos motores estavam 
geralmente dentro dos limites normais e coordenação motora fina 
era “muito hábil”, mesmo que alguns pacientes mostrassem déficits 
motores grossos.

Relatos recentes sugerem que os déficits motores finos e 
grossos são prevalentes no TEA e acarretam problemas no controle 
motor básico, deficiência em executar gestos motorizados qualificados, 
padrões atípicos de aprendizagem motora e distúrbios no movimento 
alcance-apreensão. Até o momento, essas anormalidades motoras são 
denominadas como “sintomas associados (em oposição ao núcleo)” 
e acredita-se que interfiram no desenvolvimento de habilidades 
adaptativas (CATELLI et al., 2016).

As características do desempenho motor dos indivíduos com 
TEA não são utilizadas como critérios de diagnóstico, no entanto, 
alguns autores, como mencionados no artigo de Liu (2013), discutem 
sobre a inserção desses padrões motores deficitários nesses critérios, 
alegando que habilidades motoras comprometidas, diagnosticadas 
previamente, necessitam de uma intervenção precoce, e, sendo assim, 
algumas dificuldades cognitivas e sociais poderiam ser menores, como 
afirmado por Lloyd, MacDonald, e Lord (2013). Para esses autores, as 
atividades motoras finas e globais têm possibilidades de desenvolver 
implicações e déficits para as habilidades sociais e de comunicação.

Segundo Sacrey et al. (2014), os déficits motores podem ter 
efeitos iniciais na obtenção de independência nas atividades da vida 
diária (como segurar uma colher), mas também efeitos secundários 
no funcionamento social, inalterando a capacidade das crianças de 
participar de atividades apropriadas à idade com seus pares (como 
esportes coletivos).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante os dados apresentados ao longo deste estudo, foi 
possível concluir que o Transtorno do Espectro Autista foi prevalente 
em crianças do sexo masculino, em idade escolar, as quais, em sua 
maioria, são acompanhadas pelo psicopedagogo e adaptadas em 
escolar regular. Nota-se a prevalência do TEA no nível leve autorrelatado 
pelos responsáveis, sendo este um fator que contribui para um 
melhor prognóstico em atividades educativas, motoras e funcionais. 
Resultados obtidos na avaliação das categorias da Medida de Índice 
Funcional demonstraram médias baixas e igualitárias; no entanto, 
avaliando o desvio padrão, nota-se que a categoria Leito, cadeira, 
cadeiras de rodas obteve uma classificação de resultado melhor, pois 
possui maior variação.

Dentro desse contexto, analisando os que obtiveram menor 
desvio padrão, encontra-se a categoria Expressão, a qual demonstra 
que esse item obteve baixa avaliação para toda a amostra, sendo 
estes fatores que influenciam na funcionalidade e independência 
desses indivíduos. Com isso, há a necessidade de uma abordagem 
multidisciplinar no tratamento dos mesmos com profissionais e 
recursos que venham ampliar e ver de forma integral os déficts 
acarretados por essa patologia. Ressalta-se, ainda, a importância da 
inserção do profissional da Fisioterapia como componente na equipe 
de tratamento, visto que o mesmo irá favorecer a independência 
funcional, evitar agravos e contribuir para uma melhor qualidade de 
vida para esse público.
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INTRODUÇÃO

O vôlei é um dos esportes mais praticados no mundo, e tem, em 
sua fundamentação, a exigência de bastante destreza e coordenação 
por parte de seus jogadores na realização de diversos movimentos 
específicos, como: passe, ataque, saque e bloqueio. Majoritariamente, 
os movimentos são realizados de forma rápida, acima da cabeça, 
de forma repetitiva e com grande força, fatores esses que fazem da 
articulação do ombro uma das mais lesionadas (LUNDEN, 2010).

Tendo em vista a prática do voleibol, nota-se que o mesmo exerce 
esforços impactantes aos jogadores, deixando, assim, os mesmos 
expostos ao aparecimento de lesões decorrentes de fatores como 
a repetição dos movimentos e das colisões ocasionadas por ações 
motoras. Nesta perspectiva, o voleibol não difere de outros esportes 
quanto à necessidade da execução correta de seus fundamentos, onde 
seus praticantes precisam estar aptos fisicamente para a realização do 
esporte, contribuindo para o seu melhor desempenho (SOUZA, 2012). 

Contudo, o complexo do ombro apresenta grande importância 
e funcionalidade, tendo em vista a sua formação composta por 
estruturas estáticas e dinâmicas, onde sua importância prova-se pela 
diversa gama de movimentos que ela é capaz de executar como flexão, 
extensão, rotação interna e rotação externa, adução e abdução, sendo 
a articulação mais móvel de todo o corpo o que a tornapropensa a 
sofrer lesões (COELHO et al., 2014).

Desta forma, entende-se que as lesões esportivas em atletas 
surgem, na maioria das vezes, pela realização de forma incorreta da 
atividade física, seja ela o futebol, vôlei ou outro esporte, junto com 
alterações anatômicas, fisiológicas, ou desencadeada por fatores 
como fraqueza muscular, tendinosa e ligamentar, que favorecem o 
surgimento de danos. Devido à exigência de movimentos de rotação 
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externa e interna do ombro com força e velocidade para realização de 
saques e cortadas de bola por repetitivas vezes, tornam-se comuns as 
lesões de manguito rotador, seja em atletas amadores, e principalmente 
em profissionais (PIRES, 2011).

O movimento do membro superior acima da cabeça na prática do 
voleibol proporciona ainda um aumento significativo na probabilidade 
do surgimento de lesões por sobrecarga na articulação do ombro, 
que causa um prejuízo desportivo ao atleta amador ou profissional, 
como a inatividade em treinos e competições. A síndrome do impacto 
constitui-se uma das lesões mais frequentes e incapacitantes,a qual 
pode resultar no afastamento do atleta por um período de até seis a 
nove semanas (OLIVEIRA et al., 2010).

Pires (2011) ressalta que as manifestações álgicas apresentadas 
pelos jogadoresrepresentam um sinal de alerta para a equipe médica, 
e necessitam de investigação e intervenção, buscando estabelecer 
as relações do quadro clínico com os passíveis fatores que podem 
desencadear uma lesão mais grave. Dessa forma, a definição 
de um diagnóstico preciso torna-se de grande relevância para a 
implementação do tratamento adequado.

Na prática amadora ou profissional de esportes de rendimento, 
o atleta está sempre melhorando suas marcas pelo treinamento. A 
competitividade natural de todos os esportes aumenta a exigência 
funcional dos atletas, o que favorece significativamente o aparecimento 
de lesões, que podem resultar no distanciamento da prática esportiva 
por longos períodos (VAN BEIJSTERVELDT et al., 2013).

Segundo Souza et al. (2012),é evidenciada uma predominância 
das lesões de ombro no membro superior dominante pela sobrecarga 
de movimentos repetitivos em atletas de vôlei. Sabe-se que os músculos 
estabilizadores da escápula sofrem uma diminuição de produção de 
força, fato esse que se correlaciona com sinais e sintomas, como dor 
e instabilidade dos jogadores. 
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No voleibol, os jogadores de ataque estão mais propensos 
ao surgimento de lesões constantes por fatores extrínsecos, sendo 
considerados os movimentos de ataque, saltos, corridas e quedas 
como as principais fontes de impacto. Com o passar do tempo, o 
voleibol enfrentou mudanças em sua prática, tornando-se mais incisivo 
e veloz, aumentando as exigências do atleta amador ou profissional, 
desde a estatura do jogador ao preparo físico, entrando em divergência 
com o que ocorria no passado. Tal situação repercute na possibilidade 
de as atuais lesões serem consequência desta nova dinâmica do 
esporte (ANTÔNIO et al., 2012)

Esta temática justifica-se por ser o ombro um complexo de 
grande funcionalidade e relevância para as atividades de vida diária 
e laborais dos indivíduos, onde a prática amadora do voleibol pode 
representar um fator de risco para essas lesões, ao tempo em que 
a falta de preparação para a atividade esportiva pode desencadear 
danos e, desta forma, impactar na funcionalidade dos praticantes 
dessa modalidade de esporte.

Sendo assim, objetiva-se apresentar a funcionalidade da 
articulação do ombro em atletas amadores de voleibol.

MÉTODO

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, transversal 
com abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada no período 
de outubro de 2019, na Universidade Federal de Campina Grande – 
Campus Cajazeiras-PB, e este local éutilizado para os treinos e para 
a realização dos jogos do time amador que participou da pesquisa. 

A amostra foi composta por 21 jogadores de vôlei amadores, 
sendo esta estabelecida de forma aleatória e por conveniência.
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Para a realização da coleta, foi aplicado um questionário 
sociodemográfico elaborado pelos pesquisadores, constando idade, 
sexo, ocupação, membro dominante, outras práticas esportivas, 
tempo de prática. Os testes funcionais do ombro contemplaram 
exercícios de mobilidade e força, como: levantar ou puxar pesos de 0,5 
a 2,5 kg enquanto realizam determinado movimento, flexionar o braço 
anteriormente a 90º com o cotovelo estendido, solicitados ao paciente 
para realizar de forma ativa e em posição de sedestação. O desfecho 
do mesmo classifica o grau de funcionalidade em satisfatório, fraco ou 
não funcional (DUTTON, 2010).

Foi utilizada também a Escala do Ombro da Universidade da 
Califórnia (UCLA) (ANEXO B), que avaliou os itens: dor, função (em 
atividades de vida diária) e a satisfação do paciente com a função do 
ombro por meio de itens tipo Likert e a amplitude de flexão anterior 
ativa e teste de força muscular para flexão anterior, por meio de exame 
físico rotineiro. O número total de pontos possíveis é 35. O resultado 
é classificado como excelente com pontuação de 34 a 35; bom de 
28 a 33 pontos, regular de 21 a 27 pontos, e mau de 0 a 20 pontos 
(DUTTON, 2010).

A coleta foi realizada no local das práticas do time de voleibol 
amador, de forma individualizada e somente após a submissão para 
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa 
Maria. Após a aprovação pela supracitada instância colegiada, foi 
iniciada a pesquisa, solicitando que todos os participantes assinassem 
o termo de consentimento Livre e Esclarecidopara comprovação de 
aceite em participar da pesquisa. A pesquisa aconteceu nas instalações 
da Universidade Federal de Campina Grande – Campus Cajazeiras-
PB, localizado na Rua Sérgio Moreira de Figueiredo, S/n - Populares, 
Cajazeiras - PB, 58900-000, em apenas uma visita em turno noturno 
durante as práticas esportivas do grupo, onde foi explicada a finalidade 
da pesquisa, bem como os riscos e benefícios acarretados, onde o 
participante poderia aceitar ou recusar a proposta.
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Após a aceitação em participar da pesquisa, foi entregue o 
questionário sociodemográfico, e, em seguida, o pesquisador aplicou 
os testes funcionais do ombro de forma individualizada, o qual classifica 
o grau de funcionalidade da articulação em satisfatório, fraco ou não 
funcional por meio de exercícios de mobilidade e força realizados em 
sedestação com resistência de pesos de 0,5 a 2,5 kg para a realização 
dos movimentos avaliando a funcionalidade da articulação.

Após a aplicação dos testes funcionais de ombro, foi utilizada a 
Escala do Ombro da Universidade da Califórnia (UCLA), que avalia os 
itens: dor, função (em atividades de vida diária) e a satisfação do paciente 
com a função do ombro por meio de itens tipo Likert e a amplitude de 
flexão anterior ativa e teste de força muscular para flexão anterior, por 
meio de exame físico rotineiro. O número total de pontos possíveis é 
35. O resultado é classificado como excelente com pontuação de 34 a 
35; bom de 28 a 33 pontos, regular de 21 a 27 pontos, e mau de 0 a 20 
pontos. Após a coleta dos dados a partir dos instrumentos descritos no 
item acima, foi realizada a análise dos dados.

A análise descritiva dos dados foi realizada abordando todas as 
variáveis do estudo. As variáveis qualitativas estão apresentadas em 
termos de seus valores absolutos e relativos; e as variáveis quantitativas, 
em termos de seus valores de tendência central e de dispersão.

As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do software 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.0. Em 
seguida, os dados foram confrontados com a literatura pertinente.

Ressalta-se que o presente estudo foi realizado após a aprovação 
do comitê de ética e pesquisa sob o parecer número: 3.585.040. Sendo 
então a pesquisa realizada seguindo as normas e diretrizes que cumprem 
a Resolução 466/12, publicada no dia 12 de dezembro de 2012 na 
edição Nº 112 do Diário Oficial da União (DOU), onde se incorporam 
as referências básicas da bioética, como também os princípios éticos 
da autonomia, não maleficência, beneficência e justiça (BRASIL, 2012).
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RESULTADOS

O presente estudo apresentou uma amostra de 21 atletas 
amadores, sendo 18do sexo masculino (86%) e três do sexo feminino 
(14%). Os indivíduos apresentam uma média de idade de 21,04 (±3,36) 
anos, com faixa etária predominante entre 18 e 12 (tabela 1).

Sobre a ocupação dos participantes, ser estudante apresentou-
se com71%, prevalecendo dentre as outras ocupações como: autônomo 
(14%), sendo o membro direito dominante em 100% da amostra. 

Tabela 1- Representação da amostra segundo dados 
sociodemográficos e hábitos de vida. Cajazeiras/PB, 2019.

Variáveis n %

IDADE (Anos)

18 – 21 13 62

22 – 25  06 28

26 – 29  02 10

SEXO

Feminino 03 14

Masculino 18 86

OCUPAÇÃO

Estudante 15 71

Servidor Público 01 05

Advogado 01 05

Autônomo 03 14

Bancário 01 05

Total 21 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
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O tempo de prática esportiva dos atletas amadores em meses 
apresentou a média de69 (±53.1) meses. Na Figura 1, vemos informações 
sobreoutras práticas de atividade física realizadas associadamente 
ao voleibol, onde a musculação (14%) prevaleceu acima dos demais, 
seguido por handball/futsal (10%) e musculação/handball (10%), 
ressalta-se também que 52% dos atletas praticam apenas o voleibol.

Figura 1 – Outras práticas esportivas realizadas por atletas 
amadores de voleibol. Cajazeiras/PB, 2019.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Por meio dos testes funcionais, foi possível classificar a função 
do ombro segundo mobilidade e força dos jogadores amadores de 
voleibol (Tabela 2), onde se classificou a funcionalidade da articulação 
de forma isolada a cada movimento articular. Os movimentos avaliados 
foram: Flexão até 90°, Flexão Completa, Rotação Interna, Rotação 
Externa, Abdução, Adução, Elevação Escapular e Depressão Escapular. 

A classificação da funcionalidade (funcional, funcionalmente 
satisfatório, funcionalmente fraco e não funcional) foi utilizada em 
todos os movimentos com exceção do movimento de flexão a 90°, 
onde se utilizam apenas três variáveis (funcionalmente satisfatório, 
funcionalmente fraco e não funcional).
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Os achados para o movimento de flexão a 90° demonstraram 
a prevalência de 95% para a classificação de funcionalmente 
satisfatório, evidenciando que apenas um indivíduo (5%) demonstrou 
ter comprometimento da funcionalidade, sendo classificado como 
funcionalmente fraco.

Para o movimento de flexão total do ombro, 57% da amostrafo-
ram classificados como funcionais, 29% em funcionalmente satisfató-
rio e 14% funcionalmente fraco.

O movimento de rotação interna apresentou 29% da amostra 
classificada como funcional, sendo, dentre todos os movimentos, 
o que apresentou o menor número, consequentemente, uma maior 
porcentagem de comprometimento, apresentando 62% classificados 
como funcionalmente satisfatórios e 10% como funcionalmente 
fraco. Já em rotação externa, percebe-se um número maior de 
funcional (66%) e menor de funcionalmente satisfatório (29%) e de 
funcionalmente fraco (5%).

Os movimentos do plano frontal diferiram, onde, para 
abdução, tivemos 57% classificados como funcional e 43% como 
funcionalmente satisfatório. Para adução, vimos um número menor 
de participantes classificados como funcionais (33%), assim como 
funcionalmente satisfatório (38%), passando a apresentar, além disso, 
funcionalmente fraco (19%) e não funcional (10%), evidenciando o 
comprometimento para adução.

A elevação escapular apresentou 100% da amostra classificados 
como funcional; já o movimento de depressão escapular apresenta 
95%classificados como funcional e 5% como não funcional. 
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Tabela 2 – Classificação da função do ombro segundo mobilidade e 
força de jogadores amadores de voleibol. Cajazeiras/PB, 2019.

Funcional Funcionalmente 
satisfatório

Funcionalmente 
fraco

Não 
funcional

n % n % n % n %

Flexão até 90° - - 20 95 01 5 - -

Flexão Completa 12 57 06 29 03 14 - -

Rotação Interna 06 29 13 62 02 10 - -

Rotação Externa 14 66 06 29 01 5 - -

Abdução 12 57 09 43 - - - -

Adução 07 33 08 38 04 19 02 10

Elevação 
Escapular 21 100 - - - - - -

Depressão 
Escapular 20 95 - - - - 01 5

Fonte: Coleta de Dados, 2019.

A avaliação da funcionalidade da articulação do ombro por meio 
da Escala do Ombro da Universidade da Califórnia (UCLA) avalia cinco 
itens: dor, função (em atividades de vida diária), satisfação do paciente 
com a função do ombro, por meio de itens tipo Likert; a amplitude de 
flexão anterior ativa e teste de força muscular para flexão anterior. Tais 
achados encontram-se apresentados na figura 2.

Para classificação da dor no ombro, em 33% dos casos, esteve 
presente em atividade pesada; a dor em atividades ocasionais e leves 
esteve presente em 24% da amostra (Figura 2).
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Figura 2 – Classificação da dor no ombro de atletas 
amadores de voleibol pela Escala do Ombro da Universidade 

da Califórnia (UCLA). Cajazeiras/PB, 2019.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

A classificação das atividades funcionais de ombro (Figura 3) 
mostra o comprometimento da funcionalidade apresentada pelos 
atletas amadores de voleibol durante as atividades de vida diárias. 
Dos que apresentaram comprometimento, 14% foram relacionados ao 
trabalho doméstico/ compras/ dirigir. No entanto, 76% não apresentaram 
comprometimento da funcionalidade, sendo classificados como normal. 

Figura 3 – Classificação das atividades funcionais do ombro 
de atletas amadores de voleibol pela Escala do Ombro da 
Universidade da Califórnia (UCLA). Cajazeiras/PB, 2019.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
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A avaliação da mobilidade da articulação do ombro avaliada 
pela Escala do Ombro da Universidade da Califórnia (UCLA) eviden-
ciou um comprometimento da mobilidade presente nos atletas avalia-
dos, como mostra a figura 4.

Figura 4 – Classificação da mobilidade com a função do ombro 
de atletas amadores de voleibol pela Escala do Ombro da 
Universidade da Califórnia (UCLA). Cajazeiras/PB, 2019.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

A avaliação da força muscular foi feita por meio da classificação 
do grau de forma, onde 0: Ausente - não se observam sinais de 
contração muscular, e 5: Normal – Mobilidade completa contra 
resistência acentuada e contra a ação da gravidade. 
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Figura 5 – Classificação da força muscular do ombro de 
atletas amadores de voleibol pela Escala do Ombro da 

Universidade da Califórnia (UCLA). Cajazeiras/PB, 2019.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

A satisfação com a função do ombro foi um dos critérios ava-
liados pela Escala do Ombro da Universidade da Califórnia (UCLA) e, 
diante das características que os participantes apresentavam, a maioria 
declarou estar satisfeita com a funcionalidade do seu ombro, expresso 
na figura 6; em contrapartida, verifica-se um alto valor de insatisfação.

Figura 6 – Classificação da satisfação com a função do ombro 
de atletas amadores de voleibol pela Escala do Ombro da 
Universidade da Califórnia (UCLA). Cajazeiras/PB, 2019.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
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O resultado final da Escala do Ombro da Universidade da 
Califórnia (UCLA) para avaliação da funcionalidade apresentava um 
número de pontos possíveis de 35 pontos. O resultado é classificado 
como excelente com pontuação de 34 a 35; bom de 28 a 33 pontos, 
regular de 21 a 27 pontos, e mau de 0 a 20 pontos (DUTTON, 2010).

Dentre a amostra, os resultados evidenciaram a classificação 
regular com 38%, prevalecendo acima das outras. Da amostra, 33% 
foram classificados como bom e 19% como excelentes. Junto com a 
elevada porcentagem de regular, 10% foram classificados como má 
funcionalidade do ombro (Figura 6).

Figura 7 – Classificação da função do ombro de atletas 
amadores de voleibol pela Escala do Ombro da Universidade 

da Califórnia (UCLA). Cajazeiras/PB, 2019.

Fonte: Coleta de Dados, 2019.

DISCUSSÃO

Os dadosmostram que a maioria dos jogadores édo sexo 
masculino, prevalecendo atletas amadores jovens de 18-21 anos, 
tendo em média 21,04 anos com diversas ocupações e tempo médio de 
prática esportiva de 69meses. A presença de dor predominou quando 
realizadas atividades pesadas, o comprometimento da funcionalidade 
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predominou quando associado ao trabalho doméstico e atividades do 
dia-a-dia, além do comprometimento da mobilidade, uma alta taxa de 
insatisfação com sua articulação e a classificação da funcionalidade 
satisfatóriativeram maior relevância.

Os dados evidenciam que os jovens de 18-21 anos são mais 
adeptos ao voleibol, dados correspondentes ao estudo de Franco 
et al. (2011), que evidenciaos mesmos resultados e afirma que, nas 
modalidades de esportes coletivos, como o basquetebol, futsal e 
o voleibol, o treinamento inicia-se por volta dos 10 anos de idade 
e se intensifica a partir dos 12-13 anos, quando algumas equipes 
participam de competições em categorias menores, e permanecem 
competindo por vários anos.

O amadorismo é um fator importante que, juntamente com 
o treino inadequado e a sobrecarga que o esporte manifesta 
no corpo, causa lesões e comprometimentos que impactam 
na funcionalidade,quando associado ao trabalho doméstico e 
atividades do dia-a-dia, como demostrado pela prevalência deste 
estudo. Miranda et al. (2013) corroboramesse raciocínio, afirmando 
que o treinamento inadequado na prática esportiva leva o atleta a 
desenvolver alterações estruturais que sobrecarregam determinadas 
partes do corpo mais do que a outras. Sendo assim, a fraqueza 
muscular, tendinosa e ligamentar ocasiona o desenvolvimento de 
lesões esportivas. Muitas dessas lesões podem ser causadas pelo 
desgaste crônico e por lacerações, os quais são decorrentes de 
movimentos repetitivos que afetam os tecidos suscetíveis.

As atividades esportivas, quando associadas, em especial 
aquelas que dizem respeito à locomoção dos membros superiores, 
como handball, podem sobrecarregar a musculatura do ombro, 
evidenciando achados de disfunções musculares nos jogadores de 
vôlei (MENDONÇA et al., 2010).
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O comprometimento da mobilidade articular mostrou-se como 
minoria diante do número de participantes que apresentam mobilidade 
preservada, resultado semelhante aos achados no estudo de Silva et al. 
(2017), que evidencia o mesmo. Apesar dogrande uso da articulação 
do ombro durante as partidas de voleibol, com toda a dinâmica do 
desporto, houve a prevalência dos indivíduos classificados com um 
bom padrão de mobilidade articular. Níveis ótimos de flexibilidade 
e mobilidade articular são fatores determinantes que influenciam 
diretamente no desempenho esportivo.

Observa-se também que o comprometimento da mobilidade 
da articulação do ombro,quando associado ao tempo de prática 
esportiva, não apresenta correlação, conforme vemos no estudo 
de Kamonseki et al. (2017), onde seus resultados mostraram pouca 
relação entre o tempo de prática esportiva e alterações na amplitude 
de movimento de rotação de ombro.

Dentre os achados deste estudo, a funcionalidade do ombro 
para o movimento de rotação interna foi um dos movimentos 
mais comprometidos, onde se apresentaram atletas classificados 
como funcionalmente satisfatórios e como funcionalmente fracos, 
evidenciando que o movimento de rotação interna é um dos mais 
comprometidos quando relacionados à prática do voleibol.Em 
afirmação, vemos, no estudo de Kamonseki et al. (2017),com 17 
voluntários de ambos os gêneros, com idade média de 24 (±4,7) 
anos e tempo de prática de 6,8 (±4,7) anos, que os atletas de 
voleibol apresentam redução de rotação medial e aumento da 
rotação lateral de ombro.

Corroborando esta afirmação, o estudo de Mendonça et al. 
(2010), cujo objetivo foi avaliar o desempenho muscular isocinético dos 
músculos rotadores laterais e mediais da articulação glenoumeral em 
20 atletas de voleibol da Seleção Brasileira Masculina sub-19 e 15 da 
sub-21, totalizando 35 atletas de idades semelhantes aos participantes 
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desta pesquisa, teve um resultado semelhante, demonstrando haver 
um desequilíbrio entre os rotadores laterais e mediais (razão agonista/
antagonista) da articulação do ombro em atletas brasileiros de voleibol 
da categoria sub-21, revelando menor força relativa dos rotadores 
laterais. Tais considerações sugerem um perfil similar para esta variável 
entre atletas profissionais e amadores.

Neste estudo, resultados mostram uma alta prevalência de 
atletas com sintomas álgicos quando somados os participantes que 
apresentam dor, em comparação aos que não apresentam. A prática 
inadequada da atividade física, os movimentos acima da cabeça 
associados a rotações articulares do ombro e descarga de força durante 
os movimentos fundamentais da articulação, por repetidas vezes e 
vários jogos, sobrecarregam a articulação,ocasionando a manifestação 
dos sintomas álgicos. Podemos ver que, de acordo com Lima et al. 
(2018),são diversos fatores que podem levar ao aparecimento da dor 
na articulação glenoumeral, dentre eles, destaca-se a combinação de 
movimento,amplo volume e carga de treinamento, uso de movimentos 
incorretos, muitas vezes devido à fadiga muscular,corroborando os 
achados encontrados na coleta.

A dor no ombro durante a prática esportiva, atividades pesadas 
ou durante as atividades do dia-a-dia, está diretamente relacionada ao 
estado funcional da articulação e de suas estruturas, como afirma o 
estudo de Guiselini et al. (2012),onde 27% dos avaliados apresentaram 
encurtamento muscular, o que, segundo o autor, ocasiona a diminuição 
na mobilidade do ombro e acarreta dores na articulação. Tal situação 
pode influenciar a satisfação dos participantes, visto que a presença de 
sinais álgicos limita a função e pode interferir nas práticas esportivas, 
atividades de vida diária e laborais.

Desta forma, diversas variáveis, como a prática amadora, 
exercida por praticantes jovens que associam outras atividades 
esportivas na modalidade também amadora, podem influenciar a 
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função do ombro, onde medidas preventivas e avaliações contínuas 
por profissionais devem ser rotineiras, visando a garantir índices cada 
vez mais funcionais e a reduzir as lesões que possam apresentar, 
inclusive na articulação do ombro (ALBARELLO et al., 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidencia-se um percentual baixo de comprometimento da 
funcionalidade da articulação do ombro em atletas amadores de 
voleibol, apresentando achados como: sintomas álgicos, redução de 
amplitude em movimentos de rotação, flexão total e adução, assim 
como participantes com classificação geral de funcionalidade regular, 
corroborando os achados em número de participantes insatisfeitos 
com a própria funcionalidade.

Sendo assim, destaca-se a importância desse estudo para 
avaliação da funcionalidade da articulação do ombro de atletas 
amadores praticantes de voleibol, evidenciando que existem 
comprometimentos ocasionados pela pratica esportiva, o que contribui, 
facilitando o diagnóstico precoce de lesões e de comprometimentos 
funcionais, possibilitando, assim, a prevenção de agravos de lesões 
debilitantes da funcionalidade passiveis de prevenção.
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INTRODUÇÃO

A educação interprofissional (EIP) é a prática em conjunto para o 
progresso de aprendizagem compartilhada entre profissões, podendo 
ser duas ou mais, que juntas aprendem com e sobre as outras, tendo 
a finalidade de melhorar a colaboração e qualidade da assistência. 
(NUTO et al., 2017).

A EIP vem sendo desenvolvida internacionalmente nos países 
como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido há décadas, e, 
atualmente, é reconhecida como uma abordagem baseada em indícios 
que possibilitam ampliar a resolutividade das funções e a qualidade da 
atenção à saúde. No Brasil, só vem sendo introduzida recentemente 
(PEDUZZI et al., 2015).

O modelo de formação em saúde no Brasil predominante ainda 
é caracterizado como uniprofissional, que é focado em disciplinas 
separadas e na divisão do cuidado e da prática biomédica, sendo 
totalmente o oposto do modelo preconizado pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os 
cursos da saúde (LIMA et al., 2018).

As DCNs fazem parte de um longo processo que inclui questões 
políticas, institucionais, culturais e educacionais que ganhou força na 
manifestação do ano de 1932, que era contra as vertentes unicamente 
do modo passivo, intelectualizadas e verbalistas da escola tradicional. 
Todavia, apenas entre os anos de 2001 e 2004, o Conselho Nacional de 
Educação aprova a sua implantação na reforma educacional brasileira 
(COSTA et al., 2018).

A reformulação das DCNs para os cursos no âmbito da saúde 
é um assunto bastante atual, por mais que venha acontecendo há 
muito tempo. Em decorrênciado aumento do número de instituições 
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de cursos na área da saúde, principalmente no setor privado, podemos 
observar o desencadeamento de reformas curriculares, aconselhando 
que o preparo dos profissionais deva garantir a capacitação com 
autonomia e conhecimento, contemplando o atual sistema de 
saúde do país, trabalho em equipe, competência e a capacidade de 
resolver, garantido, assim, a forma integral da atenção e a qualidade e 
humanização do atendimento (SILVA; SANTANA, 2014).

No contexto histórico nacional, um marco que foi destaque na 
política de educação dos profissionais da saúde foi no ano de 2003, 
com a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde (SGTES), que possibilitou a criação da política de educação 
na saúde e a formação de iniciativas na formação profissional, na 
valorização da Atenção Básica e na integração entre as Instituições de 
Ensino Superior (IES), com a finalidade de propiciar o fortalecimento 
do SUS. Posteriormente incluindo a Educação Permanente em Saúde 
(EPS), que é a concepção de trabalho no SUS como aprendizagem 
cotidiana e comprometida com os coletivos (BRASIL, 2018).

Nos últimos anos, a EIP tem ganhado destaque como um 
componente marcante para a mudança da formação e da atenção 
à saúde, do ponto de vista do desenvolvimento do trabalho adjunto 
e eficaz, porém continua com alguns problemas de comunicação e 
cooperação entre diferentes profissionais da saúde que podem acabar 
resultando em distintos entendimentos sobre a atenção ao paciente 
(REEVES, 2016).

Portanto, conhecer a visão que os discentes de ensino superior 
sobre a EIP em seu meio acadêmico e na boa atuação no mundo de 
trabalho, visto que esse é o modelo de formação em concordância 
com as diretrizes curriculares nacionais para atuar no SUS. O assunto 
abordado é de substancial importância para todos do âmbito da saúde, 
pois é um caso de saúde pública onde a relação interprofissional tem 
eficácia no tratamento e melhora do paciente.
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O objetivo da pesquisa foi conhecer a percepção dos discentes 
dos cursos da área da saúde sobre atuação interprofissional e sua 
importância no processo formativo para sua atuação no sistema de 
saúde vigente.

MÉTODO

A pesquisa foi realizada com acadêmicos concluintes da 
Faculdade Santa Maria (FSM), localizada na BR – 230 na cidade de 
Cajazeiras – Paraíba. Seis cursos são da área de saúde: Fisioterapia, 
Nutrição, Farmácia, Biomedicina, Medicina e Enfermagem, que 
contemplam um total de 1139 alunos, sendo que os alunos do último 
ano da graduação totalizam 249 concluintes.

Foi utilizada como instrumento de coleta de dados a escala 
Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS), validada para 
o português do Brasil (PEDUZZI et al., 2015), que permite avaliar a 
disponibilidade dos estudantes para o aprendizado compartilhado 
com alunos de outras áreas, disponibilizada em forma de questionário 
através do Google Forms. Foi disponibilizado através de um link enviado 
para os coordenadores de cada curso e amplamente divulgado para 
a comunidade discente. O acesso é amplo para diversas plataformas, 
inclusive, por meio do aparelho celular.

A versão da RIPLS utilizada é constituída por 26 itens, divididos 
em três fatores: Trabalho em equipe e colaboração (1 a 15), Identidade 
profissional (16 a 21), Atenção à saúde centrada no paciente (22 a 26).

Para análise dos escores, a escala de resposta é através de 
números/rótulos semânticos (1=Discordo totalmente; 2=Discordo; 
3=Não concordo nem discordo; 4=Concordo; 5=Concordo 
totalmente). Deste modo, quanto maior o escore, maior a concordância 



273

S U M Á R I O

com o item e subentende-se que terão atitudes e a disponibilidade 
para a aprendizagem interprofissional.

A amostra incluiu todos os acadêmicos dos dois últimos 
períodos dos cursos de saúde da instituição, visto que esses alunos já 
estão em fase profissionalizante do curso e atendem ao perfil e objetivo 
de nossa pesquisa

Inicialmente, os alunos do último ano receberem o link de acesso, 
teriam que concordar com a participação na pesquisa assinaram o 
TCLE, para responderem informações sobre: qual seu curso e o 
período e, após isso, iniciaram a leitura e responderem as questões. 
Ressalta-se que os questionamentos seguiram uma ordem, ou seja, o 
discente só responderia a próxima alternativa se tivesse respondido à 
anterior, sendo assim, não houve nenhum item sem resposta.

As respostas validadas do questionário registradas no Google 
Forms foram organizadas em tabelas e os resultados confrontados 
com a literatura pertinente à temática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Responderam o questionário 31 discentes, sendo: quatro 
discentes do curso de enfermagem; quatrodiscentes do curso de 
farmácia; cinco discentes do curso de medicina; 15 discentes do curso 
de fisioterapia e três discentes do curso de nutrição.

O Fator 1, que correlaciona o entendimento sobre o Trabalho 
em equipe e colaboração, apresentou em 13 de suas 15 variáveis o 
escore: concordância total, mostrando que os discentes apresentam 
concepções positivas quanto à disponibilidade para atitudes de um 
aprendizado compartilhado, colaborativo com base na confiança e 
respeito entre outras áreas profissionais, Tabela 1.
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Tabela 1 - Trabalho em equipe e colaboração 
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1

A aprendizagem junto com outros 
estudantes ajudará a me tornar um 
participante mais efetivo de uma 
equipe de saúde

67,7% 32,3% 0% 0% 0%

2

Em última análise, os pacientes 
seriam beneficiados se profis-
sionais da área da saúde traba-
lhassem juntos para resolver os 
problemas dos pacientes

80,6% 19,4% 0% 0% 0%

3

Aprendizagem compartilhada 
com outros estudantes da área 
da saúde aumentará minha ca-
pacidade de compreender pro-
blemas clínicos

58,1% 38,7% 3,2% 0% 0%

4

A aprendizagem junto com outros 
estudantes da área da saúde du-
rante a graduação melhoraria os 
relacionamentos após a graduação

51,6% 32,3% 16,1% 0% 0%

5
Habilidades de comunicação de-
veriam ser aprendidas junto com 
outros estudantes da área da saúde

48,4% 45,2% 3,2% 3,2% 0%

6
A aprendizagem compartilhada 
me ajudará a pensar positivamente 
sobre outros profissionais

61,3% 38,7% 0% 0% 0%

7

Para que a aprendizagem em 
pequenos grupos funcione, os 
estudantes precisam confiar e 
respeitar uns aos outros

67,7% 32,3% 0% 0% 0%

8

Habilidades de trabalho em equipe 
são essenciais na aprendizagem 
de todos os estudantes da área 
da saúde

51,6% 48,4% 0% 0% 0%
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9
A aprendizagem compartilhada 
me ajudará a compreender 
minhas próprias limitações

51,6% 35,5% 6,5% 6,5% 0%

10
Não quero desperdiçar meu tempo 
aprendendo junto com estudantes 
de outras profissões da saúde

0% 6,5% 6,5% 48,4% 38,7%

11

Habilidades para solução de 
problemas clínicos só devem ser 
aprendidas com estudantes do 
meu próprio curso

0% 9,7% 9,7% 45,2% 35,5%

12

A aprendizagem compartilhada 
com estudantes de outras 
profissões da saúde ajudará a 
me comunicar melhor com os 
pacientes e outros profissionais

45,2% 51,6% 3,2% 0% 0%

13

Gostaria de ter a oportunidade 
de trabalhar em projetos, em 
pequenos grupos, com estudantes 
de outras profissões da saúde

51,6% 45,2% 3,2% 0% 0%

14
A aprendizagem compartilhada 
ajudará a esclarecer a natureza 
dos problemas dos pacientes

54,8% 41,9% 3,2% 0% 0%

15

A aprendizagem compartilhada 
durante a graduação me ajudará 
a tornar-me um profissional que 
trabalha melhor em equipe

71% 25,8% 3,2% 0% 0%

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

O Fator 2, que se refere à identidade profissional, possui 
seis itens que remetem a atitudes negativas sobre aprendizagem 
interprofissional e a autonomia profissional e objetivos clínicos de 
cada profissão. Deste modo, este fator expressa atitudes em relação 
à identidade profissional, embora com componente competitivo 
conforme tabela 2.
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Tabela 2 - Identidade profissional
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16
A função dos demais profissio-
nais da saúde é principalmen-
te apoio aos médicos

12,9% 19,4% 16,1% 25,8% 25,8%

17

Preciso adquirir muito mais 
conhecimentos e habilidades 
que estudantes de outras pro-
fissões da saúde

6,5% 29% 22,6% 41,9% 0%

18

Eu me sentiria desconfortável 
se outro estudante da área da 
saúde soubesse mais sobre 
um tópico do que eu

0% 6,5% 3,2% 64,5% 25,8%

19

Serei capaz de usar frequen-
temente o meu próprio julga-
mento no meu papel profissio-
nal (autonomia profissional)

22,6% 48,4% 19,4% 9,7% 0%

20
Chegar a um diagnóstico será 
a principal função do meu pa-
pel profissional

16,1% 38,7% 12,9% 25,8% 6,5%

21
Minha principal responsabili-
dade como profissional será 
tratar meu paciente

51,6% 32,3% 9,7% 6,5% 0%

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

O Fator 3, que é Atenção à saúde centrada no paciente, com 
cinco itens, refere-se à atitude positiva e disponibilidade para entender 
as necessidades da perspectiva do paciente com base em relações de 
confiança, compaixão e cooperação.
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Tabela 3 - Atenção à saúde centrada no paciente
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22 Gosto de entender o problema na 
perspectiva do paciente 45,2% 51,6% 3,2% 0% 0%

23
Estabelecer uma relação de 
confiança com meus pacientes é 
importante para mim

74,2% 25,8% 0% 0% 0%

24 Procuro transmitir compaixão aos 
meus pacientes 48,4% 32,3% 12,9% 6,5% 0%

25
Pensar no paciente como uma 
pessoa é importante para indicar 
o tratamento correto

71% 29% 0% 0% 0%

26
Na minha profissão são neces-
sárias habilidades de interação e 
cooperação com os pacientes

77,4% 22,6% 0% 0% 0%

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

DISCUSSÃO

A Educação Interprofissional (EIP) e a formação para o trabalho 
em equipe e a integralidade do cuidado são reconhecidas no cenário 
global como componentes da qualidade da formação profissional e 
da atenção à saúde. As percepções dos discentes avaliadas através 
dessa pesquisa sinalizam a efetividade do currículo implantado 
na Faculdade Santa Maria-FSM. Mostraram que os participantes 
adquiriram conhecimentos necessários para a prática colaborativa e 
que, em geral, os participantes respondem bem à EIP.
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Segundo Casanova e colaboradores em 2018, a EIP representa 
oportunidades de formação concomitante para o desenvolvimento 
de aprendizagens partilhadas, a fim de melhorar a qualidade da 
assistência ao paciente. Profissionais preparados para o trabalho em 
equipe interprofissional, para atuar em todos os níveis de atenção 
à saúde, com consciência crítica reflexiva sobre o processo saúde-
adoecimento-cuidado e capacidade para fazer a intermediação entre 
o conhecimento acadêmico e as práticas nos serviços de saúde, junto 
a indivíduos, famílias e redes sociais.

A vivência da EIP durante a formação acadêmica possibilita 
que o futuro profissional torne-se mais crítico e reflexivo, sendo mais 
comprometido com as ações de saúde, com um olhar mais sensível 
ao contexto socioeconômico, familiar e cultural da população e do 
paciente, e mais integrado à equipe (ROSSIT et al, 2014).

Para a aprendizagem e habilidades de comunicação entre os 
discentes de diferentes cursos durante a graduação, Reeves, em 
2016, sugere que a combinação de diferentes métodos interativos 
de aprendizagem em uma iniciativa de EIP pode tornar a experiência 
mais estimulante e interessante e, portanto, contribuir para um 
maior nível de aprendizado. Os métodos de aprendizado utilizados 
dependem dos objetivos da iniciativa de formação, dos participantes 
e recursos disponíveis.

A vivência de aprendizagens interativas na EIP é reconhecida 
como fundadora do desenvolvimento de competências para a prática 
colaborativa. É importante que estas experiências sejam tomadas 
como curriculares, evitando classificá-las como optativas e, assim, 
vistas como de menor importância na formação do futuro profissional 
(BATISTA; BATISTA, 2016).

Iniciativas de EIP apresentam resultados positivos em relação 
à satisfação de estudantes e usuários, e na melhoria da prestação 
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de serviços, porém diferentes do resultado da pesquisa nesse item, 
estudos mostram que ainda são observadas dificuldades para sua 
implementação, o que vai desde a resistência dos estudantes e docentes 
para tais atividades, e as iniciativas simplificadas como estratégia de 
redução de custos, até falta de estudos de acompanhamento sobre o 
tema (TOMPSEN et al, 2018).

Os itens 16, 17 e 18 apresentaram maior escore de discordância 
no que se refereaos conhecimentos de habilidades de diversos 
profissionais, tais como: o fato de poder adquirir mais conhecimentos 
e habilidades que acadêmicos de outras profissões da saúde e sobre o 
entendimento e sensação de desconforto caso algum estudante saiba 
mais sobre determinado assunto do que os outros.

Partindo dessa lógica, é possível afirmar que a centralidade 
do processo de produção dos serviços de saúde é o usuário e suas 
necessidades de saúde. Essa compreensão exige uma nova forma 
de trabalho em saúde, mais integrada e marcada por uma efetiva 
comunicação (AGRELI et al, 2016).

Saar e Trevizan, em 2007, em seu estudo, relatam que o médico 
é visto como o profissional “porta de entrada” do paciente, que o 
recebe, faz o diagnóstico clínico, elabora o plano terapêutico e faz os 
encaminhamentos necessários, porém não quer dizer que os outros 
profissionais sirvam apenas para dar o suporte.

Com isso, percebe-se que o modelo biomédico ainda perdura 
e influencia a formação profissional e na da organização dos serviços 
e na produção de conhecimentos em saúde. Segundo Fertonani e 
colaboradores em 2015, esse tipo de aprendizagem acaba priorizando 
a assistência individual desenvolvida de forma fragmentada, com 
predomínio de práticas hierarquizadas e de desigualdade entre as 
diferentes categorias profissionais. Acaba também apresentando 
dificuldade na implantação da integralidade, faltando comunicação e 
integração entre os serviços que compões as redes.
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No item 19, a capacidade de julgamento em relação à autonomia 
profissional, houve concordância em sua maioria, mostrando que os 
alunos acreditam que cada profissional tem a sua individualidade e 
particularidade, sua própria conduta e autonomia. Entretanto, eles 
compreendem que, por meio da utilização de habilidades profissionais, 
com seus conhecimentos científicos, possuem destreza para tomada 
de atitudes e decisões e capacidade de resolver situações no seu 
espaço de atuação.

No que se refere à realização de diagnóstico (item 20), a qual 
seria o foco da sua atuação, obtivemos um percentual de concordân-
cia que pode ter sido influenciado pelo curso (graduação) dos partici-
pantes da pesquisa, visto que algumas profissões, como enfermagem 
e farmácia, não têm o foco de sua profissão em elaborar diagnóstico, 
e a maioria dos alunos que responderam o questionário ser do cur-
so de fisioterapia, onde este é um profissional que tem a função de 
diagnosticar no seu exercício profissional, pode, sim, justificar maioria 
concordar que “Chegar a um diagnóstico será a principal função do 
meu papel profissional”.

Diante disso, o profissional fisioterapeuta tem autonomia e 
qualificação para executar diversas atividades, como avaliar pacientes, 
estabelecer diagnósticos fisioterapêuticos, planejar e programar ações 
preventivas, além de educação em saúde, gerenciamento de serviços 
de saúde, emissão de laudos de nexo de causa laboral, entre outras 
(MAIA et al, 2014).

O item 21 apresentou uma concordância total para mais da 
metade dos participantes referindo-se à responsabilidade de tratar 
o paciente concordaram totalmente. Esse percentual elevado pode 
sugerir dois fatores importantes na pesquisa. O primeiro é que os 
alunos ainda não compreendem que o modelo atual de cuidado ao 
paciente não deve ser centralizado a cada ao fazer de uma profissão 
ou de um profissional, ou esses alunos atribuem a si (pensamento 
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de forma individual) a responsabilidade do ato profissional de tratar e 
cuidar de seus pacientes de forma integral, não vendo o ato de cuidar 
e/ou tratar os pacientes em equipe, onde cada profissional integra o 
cuidado com sua capacidade técnica. Isso nos faz refletir e nos induz 
a estudar e lançar novas pesquisas sobre a temática.

Rodrigues e colaboradores, em 2018, descrevem, em seu estudo, 
evidências que as discussões sobre o atendimento ao paciente tendem 
ser o principal motivo do conflito, interferindo, assim, diretamente no 
atendimento nas organizações de saúde e principalmente na qualidade 
do atendimento ao paciente. Existe uma necessidade de fortalecer a 
capacidade dos profissionais de saúde de identificar e resolver os 
conflitos que surgem do fator identidade profissional.

Como podemos analisar na tabela 3, todos os itens apresentam 
um índice elevado de concordância total quando abordado o tema 
do atendimento centrado no paciente, mostrando atitudes positivas 
dos participantes da pesquisa. Entretanto, no item 22, de forma bem 
específica, que fala sobre “gosto de entender o problema do paciente”, 
houve 51,6% (metade das respostas) do escore “concordo”, sugerindo 
reflexões partindo do princípio que esses alunos podem ver o nome 
problema (como algo pessoal) não relacionado à doença do seu 
paciente, e isso é preocupante, visto que precisamos ver os pacientes 
com um ser biopsicossocial, ou nos leva a refletir ainda que nem todos 
os alunos preocupam-se a entender o processo saúde-doença que 
envolve o seu paciente, fugindo, assim, dos modelos de humanização 
em saúde que o SUS preconiza entre seus profissionais.

As instituições de ensino que já optaram por reformas 
curriculares, muitas de caráter profundo e renovador, foram motivadas 
pela busca de formar profissionais que, dentre outras características, 
possuam um contato continuado com seus pacientes, e sejam 
capazes de criar vínculos com os pacientes e de exercer um trabalho 
íntegro (COSTA; AZEVEDO, 2010).
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Khalili e colaboradores, em 2013, relataram que uma formação 
pautada na EIP provoca uma ampliação do olhar sobre os fenômenos 
de saúde, por meio da busca constante pela integralidade, sendo este 
o eixo do cuidado e da formação, por meio de práticas humanizadas, 
ultrapassando a concepção curativa, individual e biológica.

A relação entre os profissionais de saúde e os pacientes é 
considerada importante para o sucesso ou insucesso das condutas 
terapêuticas. A construção de vínculos e a confiança são reconhecidos 
como condições fundamentais com potencial de impacto tanto 
na qualidade dos cuidados como nos custos da atenção à saúde 
(AGRELI et al, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados mostram que a EIP faz parte de experiências 
curriculares dos alunos dos cursos de saúde da Faculdade Santa Maria, 
os quais, em sua maioria, apresentam competências para desenvolver 
práticas colaborativas interprofissionais, visando ao melhor cuidado 
para aos seus pacientes.

Sabe-se o quanto é desafiador repensar o processo de 
formação dos profissionais de saúde e desenvolver competências 
e habilidades capazes de melhorar a capacidade para o trabalho 
multidisciplinar, sendo esta uma necessidade no contexto atual no 
âmbito da saúde nos processos de formação, mas que depende 
de um contexto muito amplo que perpassa a formação, adentrando 
os cenários em que os profissionais estão inseridos, e as relações 
interpessoais entre os envolvidos.

Vale salientar que a criação de um estilo de pensamento inter-
disciplinar e interprofissional na saúde só se consolida se ampliarmos, 
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disseminarmos e potencializarmos experiências educacionais e de 
trabalho que produzam interações entre diferentes coletivos de pensa-
mento e investigarmos o impacto dessas ações. 

Contudo, para melhor aprofundamento e conhecimento das 
concepções dos discentes da instituição, seria necessária uma amostra 
maior de participantes, instigando o trabalho de pesquisas futuras. 

REFERÊNCIAS

AGRELI, H.F.; PEDUZZI M.; SILVA M.C. Atenção centrada no paciente na 
prática interprofissional colaborativa. Revista Interface: Comunicação, saúde e 
educação, v. 20, n. 59, p. 905-916, 2016.

BATISTA, N.A.; BATISTA, S.H.S.S. Educação interprofissional na formação em 
Saúde: tecendo redes de práticas e saberes. Revista Interface: Comunicação, 
saúde e educação, v.20, n. 56, p. 202-204, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Política Nacional 
de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para o seu 
fortalecimento?1. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

CASANOVA, I.A.; BATISTA, N.A.; MORENO, L.R. A Educação Interprofissional 
e a prática compartilhada em programas de residência multiprofissional em 
Saúde. Revista Interface: Comunicação, saúde e educação, v. 22, n. 1, p. 
1325-1337, 2018.

COSTA, D.A.S.; SILVA R.F.; LIMA, V.V. et al. Diretrizes curriculares nacionais das 
profissões da Saúde 2001-2004: análise à luz das teorias de desenvolvimento 
curricular. Interface (Botucatu)., v. 22, n. 67, p. 1183-1195, 2018.

COSTA, F.D.; AZEVEDO, R.C.S. Empatia, Relação Médico-paciente e 
Formação em Medicina: um Olhar Qualitativo. Revista Brasileira de Educação 
Médica, v. 34, n. 2, p. 261-269, 2010.

FERTONANI, H.P.; PIRES, D.E.P.; BIFF, D. et al. Modelo assistencial em saúde: 
conceitos e desafios para a atenção básica brasileira. Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 20, n. 6, p. 1869-1878, 2015.



284

S U M Á R I O

KHALILI, H.; ORCHARD, C.; LASCHINGER, H.K. et al. An interprofessional 
socialization framework for developing an interprofessional identity among 
health professions students. Journal of Interprofessional Care, v. 27, n. 6, p. 
448-453, 2013.

LIMA, R.R.T.; VILAR, R.L.A.; CASTRO, J.L. et al. Interprofessional education 
and aging: analysis of pedagogical health projects. Interface (Botucatu), v. 22, 
n. 2, p. 1661-1673, 2018.

MAIA, F.E.S.; MOURA, E.L.R.; MEDEIROS, E.C. et al. A Importância da 
Inclusão do Profissional Fisioterapeuta na Atenção Básica de Saúde. Rev. Fac. 
Ciênc. Méd. Sorocaba, v.17,n.3,p.110-115,2015.

NUTO, S.A.S.; JÚNIOR, F.C.M.L.; CAMARA, A.M.C.S. et al. Avaliação da 
disponibilidade para aprendizagem interprofissional de Estudantes de Ciências 
da Saúde. Revista Brasileira de educação Médica, v. 41, n. 1, p. 50-57, 2017.

PEDUZZI, M.; NORMAN, I.; COSTER, S.et al. Adaptação transcultural e 
validação da Readiness for Interprofessional Learning Scaleno Brasil. Rev. Esc. 
Enferm.USP, v. 49, n. 2, p. 7-15, 2015.

REEVES, S. Porque precisamos da educação interprofissional para um 
cuidado efetivo e seguro. Interface (Botucatu)., v. 20, n. 56, p. 185-196, 2016.

RODRIGUES, J.R.S.; SOARES, F. J.P.; ALCÂNTARA, R. C. Perspectivas para a 
educação interprofissional em um hospital de trauma. Investigação Qualitativa 
em Saúde., Atas CIAIQ2018, v. 2, p. 62-71, 2018.

ROSSIT, R. A. S.; BATISTA, S. H. S.; BATISTA, N. A. Formação para a 
integralidade no cuidado: potencialidades de um projeto interprofissional. Ver. 
Int. Humanidades Med., v. 3, n. 1, p. 1-10, 2014.

SAAR, S. R. C.; TREVIZAN, M. A. Papéis profissionais de uma equipe de 
saúde: Visão de seus integrantes. Rev Latino-amEnfermagem, v. 15, n. 1, p. 
106-112, 2007.

SILVA, V. O.; SANTANA, P. M. M. A. Conteúdos curriculares e o Sistema 
Único de Saúde (SUS): categorias analíticas, lacunas e desafios. Interface 
(Botucatu), v. 19, n. 52, p. 121-132, 2014.

TOMPSEN, N. N.; MEIRELES, E.; PEDUZZI, M. et al. Educação interprofissional 
na graduação em Odontologia: experiências curriculares e disponibilidade de 
estudantes. Ver Odonto UNESP, v. 47, n. 5, p. 309-320,  2018.



Capítulo 17

MICROAGULHAMENTO NO 
TRATAMENTO DE CICATRIZES DE 
ACNE: REVISÃO DE LITERATURA

Michelle Ribeiro Gonçalves

Aracele Gonçalves Vieira

Raimunda Leite de Alencar Neta

Ingridy Michely Gadelha do Nascimento

Renata Braga Rolim Vieira

17
Michelle Ribeiro Gonçalves

Aracele Gonçalves Vieira
Raimunda Leite de Alencar Neta

Ingridy Michely Gadelha do Nascimento
Renata Braga Rolim Vieira

MICROAGULHAMENTO 
NO TRATAMENTO 

DE CICATRIZES DE ACNE: 
revisão de literatura

DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.953.285-300



286

S U M Á R I O

INTRODUÇÃO

Acne é uma doença inflamatória crônica multifatorial, que afeta 
80-90% da população adolescente em todo o mundo, podendo ter 
influência genética, que afeta ambos os sexos, surgindo tipicamente 
na puberdade e adolescência. Todavia, algumas pessoas continuam 
desenvolvendo os sintomas durante a vida adulta, causando, na 
maioria das vezes, grande stress psicológico, comprometendo a 
qualidade de vida e a autoestima dessas pessoas, representando 
uma das principais causas de cicatrizes faciais (BERNADI; OGNIBENI, 
2019; CHAWLA, 2014).

Essas cicatrizes podem ser classificadas como atróficas, 
hipertróficas ou quelóides, acometendo principalmente a face, onde 
geralmente apresenta maior incômodo. Não existe um tratamento padrão 
para a melhora das cicatrizes. Normalmente, vários procedimentos 
são necessários e várias opções de tratamento estão disponíveis no 
mercado, como o uso de microdermo abrasão, peelings químicos, lasers 
e até mesmo tratamentos cirúrgicos.Os tratamentos são indicados de 
acordo com cada pessoa e oferecem riscos diferentes, podendo levar a 
vários efeitos colaterais, onde os riscos de infecções, por exemplo, estão 
presentes em diversos procedimentos (FOX et al, 2016; HAY et al 2016).

Uma nova modalidade de tratamento para cicatrizes é o 
microagulhamento, também conhecido por terapia de indução de 
colágeno, que faz com que o organismo produza mais colágeno e 
elastina, restaurando, assim, a pele (AFZAL et al, 2019).

A técnica causa microlesões que iniciam o processo de reparação 
da pele, levando à liberação de fatores de crescimento que estimulam 
a formação de novo colágeno e elastina na derme papilar. O colágeno 
é uma proteína de alto peso molecular, e a síntese de novo colágeno é 
responsável pela sustentação e força tênsil da cicatriz, sendo produzido 
e degradado continuamente pelos fibroblastos (KWON et al, 2017).
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O microagulhamento é uma técnica inovadora, realizada atra-
vés de um rolo (Dermaroller), que envolve de 200 a400 agulhas muito 
finas de aço inoxidável, que variam de 0.25 a 3 mm de comprimento, 
de acordo com fabricantes, e são passadas sobre a pele em várias 
direções, provocando microlesões que cicatrizam em poucos dias. De-
monstra ser clinicamente eficaz no tratamento de cicatrizes de acne, 
sem causar dano direto à epiderme,podendo ser associada a outras 
terapias, pois promove vasodilatação nas camadas superiores da 
epiderme e permite melhor absorção de ingredientes ativos na pele 
(CHANDRASHEKAR, 2014; AFZAL et al., 2019).

Utilizado para o tratamento de várias condições dérmicas, como 
distúrbios pigmentares, rugas, estrias e cicatrizes, o microagulhamento 
promove a indução percutânea de colágeno e renovação celular, levando 
a uma melhora notável na aparência da pele. Sendo uma modalidade 
simples e de baixo custo para o tratamento de cicatrizes de acne, pois 
apresenta vantagens favoráveis   como a epiderme permanecer intacta, 
diminuindo grande parte dos riscos e os efeitos  negativos que estão 
presentes em outras modalidades invasivas para o tratamento dessas 
cicatrizes (MINH et al., 2019; EL-DOMYATI et al., 2015).

Diante do exposto, surgiu o seguinte questionamento: 
o microagulhamento realmente é eficaz para o tratamento das 
cicatrizes de acne?

Dessa forma, a realização de estudos sobre o uso do 
microagulhamento para tratamento das cicatrizes de acne é importante, 
pois esse tipo de cicatriz é um evento extremamente comum nos 
consultórios e de constante investimento da classe dermatológica Além 
disso, a procura por tratamentos eficazes, de baixo custo e menos 
invasivos, vem crescendo cada dia mais, com isso, o microagulhamento 
vem se mostrando uma técnica bastante eficiente e eficaz quando se 
trata da remodelação da pele, sendo bem tolerada pelos pacientes e 
possibilitando maior segurança por oferecer poucos riscos em relação 
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a outros tipos de tratamento. Assim, esse estudo teve como objetivo 
verificar os benefícios do microagulhamento na melhora das cicatrizes de 
acne, os efeitos adversos da terapia e o nível de satisfação dos usuários.

MÉTODO 

Tratou-se de uma pesquisa de revisão da literatura, sendo 
esta realizada através da seleção de artigos científicos publicados 
em periódicos indexados nas bases de dados (PUBMED) e site 
Google acadêmico. Foram selecionados artigos em português e 
inglês, publicados nos anos de 2014 a 2020, através de descritores 
controlados e cadastrados nos descritores da ciência de saúde: 
microagulhamento, cicatriz e acne (Tabela 1).

Tabela 1 – Número de periódicos indexados

BASES DE DADOS DESCRITORES NÚMERO DE 
ARTIGOS

GOOGLE ACADÊMICO Microagulhamento, cicatriz e acne 148

PUBMED Microagulhamento e acne. 25

TOTAL 173

Para a seleção de artigos encontrados nas diferentes bases 
de dados, os mesmos foram evidenciados em três etapas. A primeira 
etapa foi realizada a partir da leitura de títulos dos artigos encontrados, 
sendo excluídos os que de fato não enquadram na abordagem do 
estudo. Na segunda etapa, foi realizada a leitura dos resumos dos 
artigos selecionados durante a primeira etapa, e igualmente à anterior, 
foram excluídos os que claramente não se enquadraram na abordagem 
do estudo. Na terceira etapa, os artigos que permaneceram após 
passar pelas etapas anteriores foram lidos na íntegra para a análise e 
seleção dos que fizeram parte do estudo.
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Os critérios de inclusão dos estudos encontrados pelas buscas 
nas bases de dados foram: artigos referenciados a partir do ano de 
2014, de língua portuguesa e inglesa, disponíveis na íntegra, que 
retratem a temática da pesquisa, de acesso livre e gratuito.

Foram excluídos revisões de literatura, trabalhos apenas com a 
disponibilidade do resumo e trabalhos que não possuem correlação 
com tema abordado, o que foi identificado a partir da leitura dos títulos, 
resumos e textos completos.

Na pesquisa realizada no banco de dados do Google Acadêmico, 
foram encontrados 148 artigos com os seguintes descritores: 
microagulhamento, Cicatriz e Acne. Na análise dos estudos encontrados 
no banco de dados do PUBMED, foram encontrados 25 artigos 
correspondentes às palavras chaves microneedling, scar e acne.

Após a leitura dos títulos das respectivas pesquisas, foi realizada 
a filtragem dos artigos, restando apenas 11 artigos no PUBMED e 
quatro artigos no Google Acadêmico, devido às demais pesquisas não 
se enquadrarem nos critérios de inclusão desse estudo.
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RESULTADOS

Tabela 2-Descrição dos artigos selecionados conforme periódico e título.

PERIÓDICO TÍTULO

Journal clinical  and Aes-
thetic Dermatology 

Microneedling Therapy for Atrophic Acne Scars: 
An Objective Evaluation.

Journal of Cutaneous and 
Aesthetic Surgery

Split Face Comparative Study of Microneedling 
with PRP Versus Microneedling with Vitamin C in 
Treating Atrophic Post Acne Scars

Journal of Cutaneous and 
Aesthetic Surgery

Evaluation of Microneedling Fractional Radiofre-
quency Device for Treatment of Acne Scars

Journal of Cutaneous and 
Aesthetic Surgery

Combination therapy in the management of 
atrophic acne scars.

Surgical Cosmetic & 
Dermatology

Treatment of acne scars using the microneedling 
and drug delivery technique

Acta Dermato Venereologica Fractional Microneedling Radiofrequency Treat-
ment for Acne-related Post-inflammatory Erythema

Open Access Macedonian 
Journal of medical Sciences.

Successful Treatment of Facial Atrophic Acne 
Scars by Fractional Radiofrequency Microneedle 
in Vietnamese Patients.

Journal of Ayub Medical 
College, Abbottabad Efficacy Of Micro-Needling On Post Acne Scars

Surgical Cosmetic & 
Dermatology

Associação do microagulhamento ao peeling de 
fenol: uma nova proposta terapêutica em flacidez, 
rugas e cicatrizes de acne da face.

Open Access Macedonian 
Journal of Medical Sciences

Microneedling Therapy for atrophic acne scar: 
effectivenessandsafety in Vietnamesepatient

International Journal of 
Research in Dermatology 

Combination of plateletrich plasma and 
microneedling in the management of atrophic 
acne scars

Indian Journal of Dermatology

A Comparative Study of Combined Dermaroller 
and Platelet-Rich Plasma Versus Dermaroller 
Alone in Acne Scarsand Assessment of Quality of 
Life Before and After Treatment.

https://www.researchgate.net/journal/2455-4529_International_Journal_of_Research_in_Dermatology
https://www.researchgate.net/journal/2455-4529_International_Journal_of_Research_in_Dermatology
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Tabela 3- Descrição dos artigos selecionados de 
acordo com os autores, objetivos e amostra.

AUTOR OBJETIVO AMOSTRA

El-domyatiet 
al., 2015.

Avaliar o efeito clínico e objetiva quantificar 
as alterações histológicas de cicatrizes de 
acne na pele.

Dez pacientes com dife-
rentes tipos de cicatrizes 
atróficas de acne.

Chawla, 2014.

Comparar a eficácia do microagulhamento 
com plasma rico em plaquetas PRP contra 
microagulhamento com vitamina C tópica, no 
tratamento de cicatrizes atróficas pós acne.

Trinta pacientes com ci-
catrizes faciais atróficas 
pós acne.

Chandrashekar, 
2014.

Avaliar a eficácia e segurança do 
radiofrequência microagulhada fracionada 
no tratamento de cicatrizes de acne.

31 pacientes com tipo de 
pele III-V com cicatrizes de 
acne de moderada a grave.

Garg; Baveja, 
2014

Avaliar a ação da terapia de combinação 
utilizando subcisão, dermaroller 15% 
ácido tricloroacético (TCA) para a gestão 
de cicatrizes de acne atróficas.

Cinquenta pacientes com 
cicatrizes atróficas de acne.

Kalil, 2015

Avaliar a melhora das cicatrizes de 
acne após tratamento com a técnica de 
microagulhamento, seguida da aplicação 
tópica de gel contendo fatores de crescimento. 

Foram selecionados 10 
pacientes portadores de 
cicatrizes de acne, que 
preencheram os critérios 
de inclusão.

Min et al, 2015

Avaliar a eficácia, segurança e histoló-
gicas mudanças de radiofrequência mi-
croagulhada fracionada (FMR) em erite-
ma pós-inflamatória. 

Foram 52 pacientes, 25 
(12 homens, 13 mulhe-
res) no grupo tratado com 
FMR e 27 pacientes (19 
homens, 8 mulheres) no 
grupo de controle.

Kim et al, 2019
Avaliar os efeitos do tratamento de 
Radiofrequência microagulhada fracionada 
em cicatrizes atróficas de acne.

52 Pacientes com cica-
trizes de acne e fototipo 
de pele III-V, com idades 
entre 15 e 43 anos.

Afzalet al, 2019 Avaliar a eficácia e segurança de microa-
gulhasem cicatrizes de acne.

50 pacientes com média 
de idade de 19 a 35 anos 
(mulheres 35, homens 
15) apresentando cicatri-
zes de acne.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DChandrashekar%2520BS%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D25136209&usg=ALkJrhiLsjiQfjhEHMJrI7r4ryVlRkRTrA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DGarg%2520S%255Bauth%255D&usg=ALkJrhi4Hlb3DDYKi41nEz5FTa0XTQK3wQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DBaveja%2520S%255Bauth%255D&usg=ALkJrhiuBFaRtEagOtMLCIGJQZy2fnV72Q
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Lima, 2015.

Avaliar os resultados da associação do 
peeling de fenol 88% e microagulhamento 
no tratamento de flacidez, rugas e cicatrizes 
de acne na face.

28 pacientes com diag-
nóstico de rugas, flacidez 
e cicatrizes de acne.

Minh et al, 2019
Avaliar a eficácia e segurança da terapia 
com microagulhas no tratamento da 
cicatriz atrófica de acne

31 pacientes com cica-
trizes atrófica de acne de 
grau 2 a 4 do sistema de 
classificação de cicatrizes 
de Goodman e Baro.

Yaseen; Shah; 
Bashir, 2017

Avaliar a terapia combinada usando plas-
ma rico em plaquetas e microagulha-
mentos para o tratamento das cicatrizes 
atróficas de acne. 

35 pacientes com cicatrizes 
atróficas de acne.

Porwal; Chahar; 
Singh, 2018

Comparar a eficácia da terapia combinada 
de dermaroller e PRP com dermaroller 
sozinho em cicatrizes de acne facial e 
avaliar o impacto psicossocial devido a 
cicatrizes de acne.

Um total de 55 pacientes 
foram incluídos no estudo 
e divididos aleatoriamente 
em dois grupos, Grupo A: 
28 e Grupo B: 27.

Tabela 4 – Descrição dos protocolos e dos resultados 
obtidos nos estudos avaliados.

PROTOCOLO RESULTADOS

Os pacientes foram submetidos a três meses 
de tratamento com microagulhamento (seis 
sessões em intervalos de duas semanas). Os 
pacientes foram fotografados e biopsias de pele 
foram obtidas no início do estudo, bem como 
um e três meses a partir do início do tratamento 
(El- Domyati et al., 2015). 

Houve um aumento estatisticamente signifi-
cativo (p<0,05) na média do colágeno dos 
tipos I, III e VII e novo colágeno sintetizado, 
enquanto a elastina diminui de forma signi-
ficativa (p<0,05) após o fim do tratamento.

Foram oferecidas quatro sessões de tratamento 
com um intervalo de 4 semanas entre sessões. 
Com um protocolo padrão, do lado direito da face 
foi submetido a microagulhamentocom o PRP e o 
lado esquerdo da face foi tratado com microagu-
lhamento com vitamina C (Chawla, 2014).

27 dentre o total de 30 pacientes completaram 
o programa de tratamento. 23 atingiram redu-
ção nas cicatrizes por um ou dois graus. A 
vitamina C não provou ser tão eficaz quanto o 
PRP desde 10 (37%) pacientes apresentaram 
resposta pobre em vitamina C na área tratada, 
em comparação com 6 (22,2%) pacientes que 
se submeteram à terapia PRP.
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4 sessões de radiofrequência fracionada ao longo 
de um período de 6 meses, com intervalo de 6 
semanas de cada sessão. O sistema de Goodman 
& Boron para classificação da cicatriz da acne foi 
utilizado para avaliação, por comparação lado a 
lado de fotografias que foram tiradas na primeira 
visita e no final de 3 meses após a última sessão 
(Chandrashekar, 2014).

80,64% apresentaram melhora por 2 graus 
e 19,64% apresentaram melhora de 1 
grau. A avaliação quantitativa mostrou que 
58% dos pacientes tiveram uma melhora 
moderada, 29% melhora mínima, 9% boa 
e 3% muito boa. Os efeitos adversos foram 
limitados a dor transitória, eritema, edema e 
hiperpigmentação. 

 Foram realizadas alternativamente em 2 semanas 
de intervalo para um total de 6 sessões de cada. A 
classificação das fotografias da cicatriz de acne 
foi feitano pré-tratamento e 1 mês após o último 
procedimento (Garg; Baveja, 2014).

Mais de 62% dos pacientes apresentaram 
uma melhora de 2 graus de suas cicatrizes 
e mais de 20% apresentaram uma melhora 
de 3 graus e apenas dois pacientes tiveram 
uma melhora de 1grau. Houve alto nível de 
satisfação dos pacientes.

Todos realizaram três sessões de microagu-
lhamento, com intervalos de um a dois meses. 
Foram realizadas fotos pré e pós-procedimento 
com máquina digital comum e com câmera digi-
tal com sistema tridimensional e realizada biópsia 
de pele prévia ao tratamento e 30 dias após a últi-
ma sessão (Luiza, 2015).

8 pacientes finalizaram o estudo, destes, 
sete apresentaram redução do relevo das 
cicatrizes na área analisada, redução da 
melanina e aumento de hemoglobina na área 
estudada, com apresentação variada entre 
si. As cicatrizes profundas tipo ice picks não 
apresentaram melhora com o procedimento.

25 pacientes incluídos no grupo de tratamento 
com FMR se submeteram a 2 sessões com 
intervalo de quatro semanas entre elas, e 27 
pacientes foram tratados com antibióticos tópicos 
incluídos no grupo de controle. 8 semanas após 
a última sessão de tratamento foram feitas 
fotografias; a satisfação também foi medida por 
utilização da escala visual analógica (EVA) que 
varia de 0 a 10 (0: insatisfeito, 10: totalmente 
satisfeito) (Min et al., 2015).

Não houve efeitos adversos graves que re-
sultaram em interrupção do tratamento.  A 
“suavidade” variável apresentou redução do 
eritema pós-inflamatória (PIE) 8 semanas 
após a segunda sessão de tratamento no gru-
po tratado com (FMR).O grau de satisfação e a 
eficácia terapêutica para o tratamento de RMF 
foram de 7,8 ± 0,3 e 3,6 ± 0,3, respectiva-
mente. Todos os indivíduos marcaram acima 
de 5 para a satisfação. Dentre 25 pacientes, 18 
(71,4%) tiveram mais que 4 para a eficácia.

Todos os indivíduos foram tratados com duas 
passagens consecutivas de FMR, com o mínimo 
ou nenhuma sobreposição. Os sujeitos foram 
tratados com o total de 4 sessões com intervalo 
de 1 mês entre elas (Kim et al, 2019).

Os melhores resultados apareceram a partir 
do terceiro tratamento e três meses após 
o término, mostrando uma diminuição 
significativa nos níveis de gravidade das 
cicatrizes. Cicatrizes de grau 4 foram 
reduzidas de 71,2% para 38,5% e 25%. Houve 
melhora de pelo menos 1 grau da cicatriz em 
73,1% dos pacientes.
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Foram realizadas 4 sessões de microagulhamen-
to, feitas sob anestesia local com intervalo de 3 
semanas durante 2 meses. Foi realizada avalia-
ção qualitativa inicial e de acompanhamento. Fo-
tografias foram tiradas de cada paciente em sua 
visita subsequente, elas foram analisadas e com-
paradas para os resultados finais. A classificação 
foi feita usando a escala Goodman Baron (Afzal 
et al, 2019).

Após o tratamento das cicatrizes, 73% (08) 
das cicatrizes de Grau 4 apresentaram melhora 
em 2 graus, restantes 27% (03) apresentaram 
melhora para Grau 3. Em 20 pacientes com 
cicatrizes de Grau 3, 30% (06) apresentaram 
melhora em 1 grau, 70% (14) melhoraram em 
2 graus. Todos os pacientes com cicatriz de 
grau 2 foram rebaixados para grau 1 após o 
tratamento. 

Foram considerados registros em prontuários 
e fotografias padronizadas prévias e três meses 
após o procedimento, de pacientes com peeling 
de fenol 88% seguido de microagulhamento com 
agulhas de 2,5mm. Quinze dias após o procedi-
mento, foram registrados eventos e complica-
ções, também foram aplicados questionários de 
satisfação aos pacientes (Lima, 2015).

O eritema persistiu por 30 dias e a hiperpig-
mentação inflamatória foi observada em sete 
dos 28 pacientes. Na mesma avaliação clínica 
e por meio de fotografias, o autor considerou 
bons e muito bons. 100% dos pacientes rela-
taram satisfação com os resultados. 

Os pacientes foram tratados com microagulha-
mento todas as semanas durante 3 meses. As 
cicatrizes foram avaliadas por fotografias e por 
dermatologistas clinicamente usando o sistema 
de classificação de cicatrizes de Goodman e Ba-
ron, e a pontuação de Lipper e Perez no início 
do estudo, no tratamento final, 1 mês e 2 meses 
após o tratamento final (Minh et al, 2019).

A média do grau de Goodman e Barron di-
minuiu de 3,29 ± 0,59 no início do estudo, 
2,23 ± 0,56 no tratamento final, 1,93 ± 
0,58 um mês após a conclusão da terapia 
e para 1,77 ± 0,57 dois meses após a con-
clusão de terapia (com o valor de p <0,05).  
Aspereza da pele e manchas hiperpigmenta-
das melhoraram significativamente. Os efei-
tos colaterais da terapia foram sensação de 
queimação, eritema, mas foram muito bem 
tolerados pelos pacientes.

Os pacientes foram incluídos e classificados 
usando a classificação de Goodman e Baron. 
A injeção de plasma rico e plaquetas e o 
microagulhamento foram feitos com intervalos de 
2 semanas, alternativamente, para um total de 6 
sessões cada. As cicatrizes foram avaliadas antes 
e após o tratamento, assim como a satisfação dos 
pacientes (Yaseen; Shah; Bashir, 2017).

De12 pacientes que tinham cicatrizes de acne 
grau 4, 8 (66.6%) melhoraram para grau 2 e 
4 (33,3%) melhoraram para cicatrizes de grau 
3. Das 15 cicatrizes de grau 3, 8 (53,3%) 
melhoraram para grau 1, 7 (46,6%) para grau 
2. 8 (100%) das cicatrizes grau 2 melhoraram 
para grau 1. Todos os pacientes ficaram muito 
satisfeitos com os resultados.

Os pacientes do Grupo A foram tratados apenas 
com dermaroller, enquanto os pacientes do 
Grupo B foram submetidos a tratamento com 
uma combinação de dermaroller e injeções 
intradérmicas de PRP. Um total de três sessões 
foram feitas em intervalos mensais (Porwal; 
Chahar; Singh, 2018). 

A resposta final foi avaliada 1 mês após a última 
sessão. Melhoria percentual significativa foi 
observada em ambos os grupos. No entanto, 
o Grupo B tratado com ambas as modalidades 
teve melhores resultados quando comparado 
ao Grupo A.
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DISCUSSÃO

Segundo El-domyatiet al. (2015), a terapia por indução 
percutânea de colágeno é um procedimento minimamente invasivo, 
sendo considerada uma nova modalidade, que pode ser utilizada 
para o rejuvenescimento da pele, remodelação da cicatriz, sem dano 
da epiderme, o que limita os efeitos colaterais e minimiza o tempo 
de inatividade, podendo ser associada a alguns fármacos, pois 
a técnica provoca a abertura dos poros e facilita a permeação de 
ativos cosméticos. Dialogam com esse estudo os estudos de Chawla 
(2014), que consideram o microagulhamento uma nova adição ao 
arsenal de tratamento, relatando que cicatrizes faciais são sempre 
um desafio para se tratar.

Minh et al. (2019) observaram em seu estudo que o comprimento 
da agulha vai depender do objetivo do tratamento e o tipo de pele a ser 
tratada. As agulhas com maior comprimento penetram mais fundo, 
estimulando melhor a produção de fibras de elastina. Essas agulhas 
podem variar de 0,25mm a 3 mm de acordo com o modelo, sendo 
seu objetivo gerar múltiplas microlesões na derme e desencadear um 
estímulo inflamatório que resultaria na formação de novo colágeno, 
corroborando o estudo de El- Domyati et al. (2015) que afirma que 
agulhas de 1,5 milímetros inicializam a síntese de colágeno e não 
interferem com o estilo de vida normal dos usuários; por outro lado, 
agulhas de 3mm  produzem melhores resultados, porém com maior 
tempo de inatividade e maiores riscos de complicações.

Segundo Yaseen; Shah (2017), durante o tratamento, as agulhas 
perfuram o estrato córneo e criam pequenos furos sem danificar a 
epiderme, tendo sido evidenciado que o microagulhamento leva à 
liberação de fatores de crescimento que estimulam a formação de 
novo colágeno e elastina na derme papilar, embora existam algumas 
desvantagens, como a incapacidade de tratar pequenas áreas ou 
cicatrizes localizadas.



296

S U M Á R I O

No estudo feito por Minh (2019),composto por 32 pacientes 
que foram submetidos a um tratamento através da técnica de 
microagulhamento com utilização de anestésico local (Emla 5%, 
lidocaína 10%) e creme antibiótico tópico (creme de fucidina), com 
agulhas de 0,25mm e 1,5mm de comprimento,pôde ser observada 
uma melhora nas cicatrizes de todos os pacientes, sendo que os 
pacientes que tinham cicatrizes de graus 3 e 2 tiveram  uma excelente 
resposta, apresentando uma melhora de dois graus na maioria desses 
pacientes.Entretanto, aqueles com cicatrizes grau 4 não responderam 
tão bem como as de graus 3 e 2.

Para o uso de microagulhamento com associações, encontramos 
que, no estudo de Chawla (2014), o microagulhamento foi associado a 
duas técnicas, sendo uma aplicada do lado direito da face, submetido 
a microagulhamento com o plasma rico em plaquetas (PRP), e o lado 
esquerdo foi tratado com Microagulhamento com vitamina C, eviden-
ciando uma melhor resposta do lado direito da face, mostrando, assim, 
que o microagulhamento com PRP é mais eficaz para o tratamento de 
cicatrizes de acne.Por outro lado, a vitamina C mostrou-se eficaz no tra-
tamento com hiperpigmentação pós inflamatória secundária à acne.

Em seu estudo, Porwal; Chahar; Singh (2018) compararam 
o uso da técnica de microagulhamento isolada à técnica de 
microagulhamento associada à utilização de plasma rico em plaquetas, 
evidenciando que as duas técnicas apresentaram ótimos resultados, 
mostrando uma melhora notável na aparência da pele e redução da 
cicatriz em 2 graus na maioria dos pacientes estudados.Todavia, 
o grupo tratado com microagulhamento associado a PRP teve uma 
resposta superior quando comparado àquele tratado apenas com a 
técnica de microagulhamento.

Já Chandrashekar (2014); Min et al. (2015) mostraram em suas 
pesquisas que  a técnica  de radiofrequência microagulhada fracionada 
(FMR) apresentou ótimos resultados na melhorada inflamação de 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DChandrashekar%2520BS%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D25136209&usg=ALkJrhiLsjiQfjhEHMJrI7r4ryVlRkRTrA


297

S U M Á R I O

acne e também das cicatrizes, sendo um tratamento bem tolerado 
pelos pacientes e apresentando pouco ou nenhum efeito colateral, 
promovendo  uma melhoria substancial no aspecto de todos os tipos 
de cicatrizes de acne. Através de fotografias comparativas, foi possível 
observar uma melhora nos graus das cicatrizes, com mais de 50% dos 
pacientes apresentando melhora de dois graus e 100% dos pacientes 
obtiveram melhora na aparência da pele.

 Lima (2015), que realizou estudos com peeling de fenol 88% 
seguido de microagulhamento com agulhas de 2,5mm de comprimen-
to, demonstrou que, após o tratamento, os pacientes apresentaram 
edema moderado e eritema que persistiram durante período que osci-
lou de 25 a 35 dias, e hiperpigmentação pós-inflamatória moderada foi 
observada em sete dos 28 pacientes estudados, entretanto, 100% dos 
pacientes relataram satisfação com os resultados. Todos informaram 
que se submeteriam à intervenção outra vez, caso fosse necessário.

Para Kalil (2015), o uso de microagulhamento (agulhas 2 mm) 
associado a um gel contendo fatores de crescimento (GF- fator de 
crescimento epidérmico, Fator de crescimento semelhante à insulina 
– IGF, TGF-β3 - fator de crescimento transformante, ácido hialurônico, 
ácido tranexâmico, vitamina E e extrato de portulaca) demonstrou 
efetividade, sendo utilizado após a técnica para aumentar a hidratação, 
estimular os fibroblastos e melhorar a cura.Foi possível observar uma 
melhora da aparência da pele e uma ligeira melhora das cicatrizes 
atróficas extensíveis; já as cicatrizes atróficas não extensíveis não 
melhoraram com o procedimento. Foi possível observar também uma 
melhora na textura da pele, uma pequena redução na concentração de 
melanina, e um aumento na concentração de hemoglobina nas áreas 
selecionadas.

No estudo de Bhargava; Kumar; Varma (2019), os efeitos 
colaterais foram leves e transitórios, persistindo de 1 a 2 dias após o 
tratamento, sem interferência nas rotinas diárias.No entanto,Yaseen; 
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Shah (2017) afirmam que os efeitos adversos da terapia, como 
edema e vermelhidão, podem ser observados até sete dias após o 
procedimento, sendo de fundamental importância o uso de protetor 
solar durante esses dias no intuito de evitar resultados inesperados, 
como manchas na pele, corroborando o estudo de Lima (2017), que 
mostrou que, durante o tratamento, a dor foi considerada tolerável e o 
edema e o eritema também estiveram dentro do esperado, regredindo 
espontaneamente de sete a dez dias. Já nos estudos de Porto e Souza 
(2020), os efeitos colaterais não persistiram por mais de dois dias, porém 
alguns pacientes relataram desconforto durante o procedimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como propósito verificar os benefícios da 
técnica de microagulhamento nas cicatrizes de acne, bem como os 
efeitos adversos da terapia e o nível de satisfação dos usuários por 
meio de uma revisão de literatura.

Os resultados apontam que a técnica de microagulhamento 
é um tratamento inovador com amplos sinais de indicações quando 
o objetivo é estimulara produção de colágeno. Sendo o tamanho da 
agulha utilizada proporcional ao dano provocado na pele, sua escolha 
vai depender do tipo de pele a ser tratada e do objetivo, e que a indução 
percutânea de colágeno estando, ou não, associada com fármacos, é 
comprovadamente eficaz, apresentando resultados positivos não só 
para a melhora das cicatrizes de acne, mas também em casos de 
estrias, flacidez, rugas e linhas de expressão, uma vez que estimula 
os processos de reparação através da produção de colágeno.O 
procedimento é bem tolerado pelos pacientes, evidenciando um alto 
índice de satisfação, oferece menos riscos comparados a outras 
técnicas, apresenta poucos efeitos adversos, como edema, rubor e 
ardência, e não impossibilita a retomada nas atividades diárias.
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Diante disso, verificamos que o microagulhamento é bastante 
eficaz para o tratamento de cicatrizes de acne, pois estimula a derme a 
produzir mais colágeno, restaurando, assim, a pele que foi danificada.
Entretanto, por ser uma técnica relativamente nova, existe uma escassez 
de estudos brasileiros que avaliam sua eficácia, evidenciando, assim, a 
necessidade de mais pesquisas na área para melhor aproveitamento e 
promover maior conhecimento para os profissionais.
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