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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente volume do TCCendo Saberes objetiva apresentar a todos os discentes, 

docentes e sociedade civil, os Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, defendidos 

em 2019 e 2020 no Centro Universitário de João pessoa – UNIPÊ dos cursos de 

Fisioterapia, Educação Física, Odontologia e Psicologia (Série Saúde). Todos os 

trabalhos apresentados nesse volume representam esforços de alunos e professores 

do Unipê, visando discussões sobre inovação e difusão de conhecimentos 

obedecendo sempre a missão, visão e valores institucionais. 
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STA DE CAPÍTULOS POR ORDEM DE ORGANIZAÇÃO NO VOLUME 

EFEITO DE 12 SEMANAS DE TREINAMENTO AQUÁTICO NA 

APTIDÃO FUNCIONAL DE IDOSOS1 

 

Ana Luísa Uchôa de Azevedo1 

Bruno Teixeira Barbosa2 

 

1 Estudante de Graduação, Centro Universitário de João Pessoa, UNIPÊ 
2 Professor Assistente, Centro Universitário de João Pessoa, UNIPÊ 

 

 

RESUMO 

 

 

Objetivo: investigar os efeitos de 12 semanas de treinamento aquático na aptidão 
funcional em idosos. Métodos: 31 idosos (64±5 anos; 28,7 ±4,0 kg/m²; sendo 25 
mulheres). Foi utilizada a bateria de teste AAHPERD adaptada para idosos para 
análise da aptidão funcional. O treinamento aquático teve duração de 12 semanas, 
em 2 sessões semanais e duração de 50 minutos cada. O protocolo priorizou a 
execução de exercícios para membros inferiores e superiores de forma concomitante. 
A intensidade foi progressiva de forma incremental com o auxilio de acessórios 
resistidos. Cada sessão foi dividida em aquecimento (10’), parte principal (30’), volta 
à calma (10’). Os exercícios propostos foram realizados de forma concomitante 
(segmento superior e inferior). Resultados: o treinamento aquático promoveu 
melhoras significativas na força muscular (pré vs pós: 23 ±4 rep vs 25 ±3,2 rep; 
p<0,05) de idosos, entretanto, nenhuma outra alteração foi verificado nas variáveis de 
agilidade/equilíbrio dinâmico, coordenação, flexibilidade e resistência aeróbica 
(p>0,05). Conclusão: O presente estudo sugere que o programa de treinamento 
aquático de 12 semanas promove melhoria na força muscular de membros superiores 
de idosos. 

 

Palavras chaves: Exercício Físico, Envelhecimento, Hidroginástica. 

 

 

 

 

                                                           
1 Curso de Educação Física 
Autor para Correspondência 
Bruno Teixeira Barbosa. Centro Universitário de João Pessoa, Curso de Educação Física. Rodovia BR-230, Km 22, 
s/n, Água Fria, CEP: 58053-000. João Pessoa, Paraíba, Brasil. Contato: + 55 (83) 9 9814-0500. E-mail: 
bruno.barbosa@unipe.edu.br 



10 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

O processo de envelhecimento pode acarretar o declínio da aptidão física e da 

capacidade funcional, que se agrava com o sedentarismo, tornando os idosos 

dependentes de cuidados de outros (NELSON et al., 2007). É um processo 

progressivo de deterioração, compreendendo os domínios físicos e mentais. Ele 

constitui na perda da capacidade de manter a função em níveis anteriores de 

realização (BOTES et al., 2018). Manter o estado funcional ativo é uma parte 

importante do envelhecimento, pois reduz a morbidade relacionada à idade; facilitando 

a vida independente, melhorando a qualidade de vida e reduzindo os custos com 

cuidados de saúde (BAUMAN et al., 2016).  

A perda de funcionalidade pode ser atribuída a algumas modificações 

morfofisiológicas que ocorrem no indivíduo durante o processo de envelhecimento, 

limitando a sua autonomia e assim a independência (MACIEL, 2010). A perda da 

massa muscular e consequentemente da força muscular é a principal responsável 

pela deterioração na mobilidade e na capacidade funcional do indivíduo (LANDI et al., 

2014). Além disso, lesões resultantes de quedas é a principal causa de morte e de 

internação hospitalar em pessoas a partir dos 65 anos de idade (VOUKELATOS et al., 

2015). Nesse contexto, o exercício físico sistematizado, pode trazer benefícios na 

prevenção de quedas, retardando efeitos da osteopenia, fraqueza muscular e falta de 

equilíbrio (BAUMAN et al., 2016). 

Somado à isto, há evidências de que o exercício regular pode minimizar os 

efeitos fisiológicos de um estilo de vida sedentário e aumentar a expectativa de vida 

ativa, limitando o desenvolvimento e a progressão das doenças crônicas e condições 

incapacitantes (CHODZKO-ZAJKO et al., 2009). A prática de atividade também tem 

sido ligada a benefícios adicionais como função cognitiva preservada, manutenção ou 

aumento da massa muscular e redução no risco de transtornos mentais, como 

depressão ou ansiedade (ANDREWS et al., 2017). Tanto o treinamento resistido, 

quanto o treinamento aeróbio tem se mostrado eficientes para melhorar a aptidão 

física e a funcionalidade da população idosa (ROMA et al., 2013).  

No contexto do exercício, uma alternativa interessante é o exercício aquático, 

por ter características especificas que diferem da prática terrestre (IGARASHI & 
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NOGAMI, 2018), e que os achados já sustentam a reabilitação de lesões ortopédicas, 

redução da dor, do medo de quedas e do incômodo gerado nas articulações 

(TORRES-RONDA & DEL ALCÁZAR, 2014). Somado à isso, o exercício aquático já 

tem apresentado melhoras da aptidão aeróbia, da força, da potência muscular e 

capacidade funcional/mobilidade que podem inferir diretamente nas capacidades 

funcionais da população idosa (KIEFFER et al., 2012). 

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo investigar os efeitos na 

intervenção de 12 semanas de treinamento aquático na aptidão funcional em idosos.  

 

 

2 METODOLOGIA DO ESTUDO  

 

 

2.1 SUJEITOS  

 

 

O estudo caracteriza-se como quase experimental, de corte longitudinal e 

análise quanti-qualitativa. Colaboraram com o estudo idosos com idade igual ou 

superior a 60 anos, sem afecção osteoarticulares e com parecer médico de aptidão 

para a prática de exercício físico. Os voluntários foram recrutados via processo de 

inscrição virtual no site do centro universitário de João Pessoa (UNIPE), onde 

acontece o projeto de extensão universitária “Hidroginástica na Terceira Idade”, 

realizado nas dependências do mesmo. O projeto de extensão acontece duas vezes 

por semana (terças-feiras e quintas-feiras) durante o turno vespertino, das 16:00 às 

17:00. Foi configurado critério de exclusão os voluntários que não participaram das 

etapas da coleta de dados ou tiveram acima de 29% de faltas no programa de 

treinamento aquático. 
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2.2 CUIDADOS ÉTICOS  

 

 

O estudo seguiu e respeitou as normas éticas do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) na resolução 510/16 e a Declaração de Helsinki (1964), sendo submetido ao 

conselho ético do Centro de Ciências da Saúde (CEP/CCS/UFPB) e aprovado sob 

registro 79609117.0.0000.5188. As voluntárias assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecimento (TCLE), e foram informados dos benefícios e riscos inclusos na 

pesquisa. Todos os procedimentos e protocolos foram realizados nas dependências 

da instituição acima citada, Unipê. 

 

 

2.3 APTIDÃO FUNCIONAL 

 

 

O teste para avaliação da aptidão funcional foi realizado a partir da bateria de 

teste Health, Physical Education, Recreation and Dance (AAHPERD) previamente 

validada para pesquisa cientifica. A descrição de cada teste pode ser comprovada no 

estudo de Benedetti e colaboradores (2014). Os testes da bateria da AAHPERD foram 

aplicados no Ginásio fechado com condições climáticas e ambientes favoráveis. 

Todos os voluntários se submeteram ao teste diante das mesmas condições pra que 

não houvesse nenhum prejuízo nas respostas das avaliações. 

 

 

2.4 PROTOCOLO DO TREINAMENTO AQUÁTICO  

 

 

O protocolo consistiu em um programa de 12 semanas com 2 sessões 

semanais e duração de 50 minutos cada, sendo planejado em três partes: 

aquecimento (10’), parte principal (30’) e volta à calma (10’). O protocolo priorizou 

exercícios que envolvessem grandes grupos musculares, sendo a execução de 

membros inferiores e superiores em concomitância. A intensidade foi progressiva e 
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incrementada com o uso de acessórios resistidos a água; ainda fornecidos estímulos 

visuais, verbais e musicais (figura 1) 

 

 

Figura 1. A – aquecimento; PP – parte principal; VC – volta à calma. 

 

 

2.5 ANÁLISE DE ESTATÍSTICA  

 

 

Os dados foram tabulados e analisados pelo Software estatístico 

GraphPad Prism versão 8.0 a normalidade e homogeneidade dos dados foram 

avaliados por Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. Para analise do desfecho 

primário deste estudo (aptidão funcional) foi utilizado teste-T de Student para 

amostras dependentes. Foi considerado um valor de (p<0,05) para as diferenças 

estatisticamente significantes. 
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3 RESULTADO  

 

 

O estudo teve início com uma população de 50 idosos (Figura 2), porém, 

apenas 31 idosos (25 mulheres; 64±5 anos) concluíram as 12 semanas de 

intervenção. Os participantes eram classificados como sobrepesados (28,7 ±4 kg/m²) 

de acordo com o IMC (tabela 1) e que não manifestaram afecções osteoarticulares 

que limitassem a participação nos protocolos de treinamento. 

 

 

Figura 2 – Critérios de elegibilidade da amostra estudada 

 

Tabela 1 – Caracterização da Amostra 

Características  

Idade, anos 65,8±5,1 

Estatura, m 1,55±0,1 

Massa Corporal, Kg 69,9±12,1 

IMC, Kg/m² 29,0±3,9 

Dados em média ± desvio padrão da média; m: metros; Kg: quilogramas; IMC: Índice de Massa 

Corporal; Kg/m²: quilogramas por metro quadrado. 
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O presente estudo observou que o treinamento aquático de 12 semanas 

promoveu melhoras significativas na variável de força muscular (pré vs pós: 23 ±4 vs 

25 ±3,2; p<0,05). Porém, nas demais variáveis não houve significância (figura 3). 

 

 

Figura 3. Análise das capacidades funcionais pré e pós ao protocolo de 12 semanas de 

treinamento aquático. Identificando apenas a força muscular com melhoras significativas (p<0,05). 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo do estudo foi investigar os efeitos na intervenção de 12 semanas de 

treinamento aquático na aptidão funcional em idosos, tendo sido encontrado um 

aumento significativo na força muscular de membros superiores dos idosos avaliados. 

O American College of Sports Medicine e American Heart Associantion 

apresentam recomendações mínimas para a prática de exercícios físicos (pelo menos 

150 minutos por semana de atividade aeróbia de intensidade moderada ou 75 minutos 

por semana de atividade aeróbia vigorosa). Por conseguinte, Botes e colaboradores 
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(2018) apresentam medidas eficazes de promoção da manutenção das capacidades 

funcionais para a qualidade de vida. Os benéficos do exercício físico para essa 

população são extensos e abrangem aspectos físicos, psicológicos e sociológicos.  

O envelhecimento traz o declínio natural das funções fisiológicas. Bauman e 

colaboradores (2016) evidenciaram que quanto maiores os níveis funcionais 

mantidos, menor é a dependência do idoso, adiando a necessidade de cuidado dos 

outros. Uma capacidade muito relevante para essa independência é a força muscular. 

Segundo Chodzko-Zajko e colaboradores (2009) há perda de porcentagem 

significativa de força a cada década, porém, a literatura propõe alternativas eficientes 

para desacelerar o processo natural, uma delas é a hidroginástica (Baena-Beato et 

al., 2014; Krist et al., 2013).  

A qualidade da marcha e a manutenção no equilíbrio dinâmico esta relacionada 

com a força muscular em membros inferiores. Então, quando se tem declínio na força 

há uma redução significante no equilíbrio dinâmico. O estudo de Douris e 

colaboradores (2003) verificou que a prática de exercícios aquáticos melhorou o 

equilíbrio dinâmico e encontrou vantagem na diminuição do medo de queda, aumento 

na confiança e aspectos psicológicos que ajudam a melhorar o desempenho e assim 

o resultado no ganho de força dos membros inferiores. 

Neste sentido, o presente estudo evidenciou aumento na força muscular 

decorrente de um programa de treinamento aquático de 12 semanas. . Kieffer e 

colaboradores (2012) também observaram um aumento significativo na força e em 

outras capacidades como agilidade/ equilíbrio dinâmico, coordenação e flexibilidade.  

O treinamento aquático é tão eficiente na melhora da aptidão funcional e 

capacidade funcional de idosos quanto o terrestre.  Hale, Water e Herbison (2012) 

além de trazer essa comparação e ambas com eficiência, também concluiu que 

atividades em meio aquoso tem maior adesão por diminuição no medo de quedas, 

menos percepção de dor osteoarticular e por ser mais prazerosa e recreativa que 

outras atividades. 

A eficiência da hidroginástica acontece através dos controles das variáveis de 

treinamento e suas especificações diante do objetivo. Variáveis como volume, 

intensidade, amplitude e padrão de movimento têm impacto nos ganhos de resistência 

aeróbia, força muscular, coordenação, agilidade/ equilíbrio dinâmico e flexibilidade. As 

propriedades físicas da água agem gerando novos ajustes fisiológicos e criando uma 
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resistência que ajuda na intensidade do treino, mesmo sem acessórios. Trabalhos 

como de equilíbrio, pliometria e reabilitação de traumas-ortopédicos são mais viáveis 

em meio aquoso do que em terrestre (Igarashi & Nogami, 2018; Kieffer et al., 2012; 

Torres-Ronda & Schelling I Del Alcázar, 2014) 

O presente estudo tem limitações relacionadas ao acompanhamento 

nutricional, controle de intensidade, variação do volume de treinamento e padrão de 

movimento. Por ser uma modalidade coletiva existem algumas dificuldades em 

monitoramento individual e de um planejamento que supra as necessidades 

específicas de cada capacidade funcional individualmente. A hidroginástica tenta 

maximizar o número de benefícios possíveis dentro de uma turma, mantendo um nível 

que todos possam acompanhar. 

Sabemos a importância de uma vida fisicamente ativa para manutenção da 

saúde em todos os âmbitos. O presente estudo corrobora para concluir que a 

hidroginástica é uma excelente alternativa para a população mais idosa.  O ganho nos 

níveis de força nesta população exerce um papel de suma importância na prevenção 

de doenças crônicas, coronarianas, no índice de queda e suas possíveis 

complicações. O treinamento aquático conseguiu retardar o declínio natural da perda 

de força muscular, o que pode ser um indício de manutenção da massa muscular ou 

uma hipertrofia.  
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RESUMO 

 

 

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo comparar os diferentes tipos de 
intensidade de caminhada na promoção de hipotensão pós exercício (HPE) de idosas 
hipertensas. Métodos: 13 idosas (66,8 ± 4,3 anos) hipertensas controladas (PAS 
125,3 ± 13,5 mmHg e PAD 71,9 ± 10,8 mmHg) e com sobrepeso (IMC 28,5 ± 3,9 
kg/m²) participaram do estudo. A aferição da pressão arterial (PA) foi realizada 
utilizando um monitor de pressão arterial Omron HEM-720 e a frequência cardíaca 
(FC) por um relógio com cardiofrequencimetro Speedo modelo 80622G0EVNP2. As 
sessões de treino ocorreram por conveniência com pelo menos 1 semana de intervalo 
entre protocolos. Os protocolos consistiram em uma caminhada contínua de 
intensidade moderada (CCIM) 30’ (50-70% FC Máxima) e uma caminhada intervalada 
de alta intensidade (CIAI) com 1 minuto de aquecimento, 4 x 4 minutos (80-90% FC 
Máxima) / 3 minutos (50-70% FC Máxima) e 1 minuto de volta à calma. A análise 
estatística foi feita por meio do GraphPad Prism 8.3.0 utilizando o teste de Shapiro 
Wilk e Levene para normalidade dos dados e ANOVA two-way com correção de 
Bonferroni para dados significativos (p < 0.05). Resultados: As voluntárias 
permaneceram nos percentuais estipulados para manutenção do exercício em 
intensidade moderada (63,7 ± 6,7 % FC máxima predita) e vigorosa (81,5 ± 7% FC 
Máxima FC máxima predita), mas não foi verificada HPE nas condições estipuladas. 
Conclusão: A caminhada contínua de moderada intensidade e a caminhada 
intervalada de alta intensidade não foram capazes de promover HPE em idosas 
hipertensas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O envelhecimento é definido como um processo de declínio funcional ao longo 

do tempo que afeta organismos vivos, além disso, com ele há um aumento na rigidez 

arterial, que pode ocasionar um aumento da pressão arterial e resistência vascular 

periférica, possibilitando um quadro de hipertensão (OLIVEROS et al., 2019). É 

importante salientar que a população mundial está envelhecendo cada vez mais 

segundo estudos prévios como o de Colombo e colaboradores (2012). Até 2050 a 

expectativa é de 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais e se não houver cuidados, 

podem aumentar os casos de hipertensão. 

Considerando o crescente envelhecimento, a hipertensão tem uma prevalência 

maior em adultos velhos (MOZAFFARIAN et al., 2015), entretanto, o exercício físico 

pode regulá-la e melhorar a qualidade de vida de adultos de meia idade e idosos como 

uma alternativa não farmacológica (CRISTINE BÜNDCHEN et al., 2013)(HAMER, 

2006)(VIGORITO; GIALLAURIA, 2014). Neste sentido, o exercício aeróbico tem se 

mostrado como um ótimo regulador da pressão arterial promovendo uma hipotensão 

pós-exercício de forma aguda (CARPIO-RIVERA et al., 2016). 

Exercícios como corrida, caminhada e ciclismo promoveram baixa da pressão 

sistólica de forma aguda (CARPIO-RIVERA et al., 2016) independente da modalidade, 

entretanto os estudos mostram que essa redução será maior de acordo com o 

aumento da intensidade do exercício aeróbico (KEESE et al., 2012). A caminhada 

surge como atividade física para saúde de alta prevalência principalmente entre 

mulheres com idade entre 46-59 anos (DE OLIVEIRA et al., 2018) e além de ser 

gratuita e altamente popular, ainda promove benefícios como melhora da saúde 

mental (KELLY et al., 2018). 

A caminhada traz benefícios como os supracitados aos praticantes e como 

exercício também age na regulação da pressão arterial principalmente de forma 

moderada (SWARTZ et al., 2011). A caminhada feita de forma intervalada em alta 

intensidade é uma outra forma e melhoria da força de extensão e flexão de joelhos, 

aumento de VO2 Máximo para ciclismo, caminhada e ainda redução da pressão 

arterial sistólica (NEMOTO et al., 2007), mas ainda não há um consenso quanto ao 

volume equalizado e a magnitude da hipotensão pós exercício quando comparada 
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com a caminhada contínua e moderada. 

Diante disso, o objetivo do presente estudo é comparar a magnitude da 

hipotensão pós exercício quando executadas caminhada contínua moderada em 

relação à caminhada intervalada de alta intensidade em idosas hipertensas. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

 

2.1 SUJEITOS 

 

 

O presente estudo é caracterizado como de corte transversal e quase 

experimental. A amostra foi composta por idosas com 60 anos ou mais, hipertensas 

(definidas por apresentar pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mm/Hg e 

diastólica maior ou igual a 90 mm/Hg) (SBC; SBH; SBN, 2010), sem limitações físicas 

que pudessem impedir a prática do protocolo experimental e que praticavam atividade 

física há pelo menos 6 meses. Foram descartados os dados daquelas que não 

cumpriram ou finalizaram alguma das etapas do processo, fizeram uso de 

betabloqueadores, estimulantes, diuréticos ou apresentaram comportamento irregular 

da pressão arterial. As idosas participantes foram recrutadas por meio de mídias 

digitais e redes sociais. 

A realização desta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde (CEP/CCS/UFPB), sendo aprovado sob registro 

79609117.0.0000.5188. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), obedecendo a Resolução 510/16 do Conselho Nacional de 

Saúde. 
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2.2 PRESSÃO ARTERIAL 

 

 

A medida da pressão arterial foi realizada em uma sala climatizada por um 

monitor de pressão arterial Omron HEM-7200 (ASMAR et al., 2010) previamente 

validado para pesquisa. A idosa sentava por 10 minutos em estado de repouso com o 

dorso apoiado na cadeira e relaxado, pés apoiados no solo e descruzados, braços 

relaxados na altura do coração segundo as recomendações da Sociedade Brasileira 

de Hipertensão (SBC; SBH; SBN, 2010). Após os protocolos experimentais houveram 

medidas nos tempos 15, 30, 45, 60 e 90 minutos mantendo a idosa sentada em 

repouso no mesmo ambiente. 

 

 

2.3 PROTOCOLOS 

 

 

A frequência cardíaca foi utilizada como parâmetro fisiológico de medida com 

a fórmula preditiva 208-0,7 x idade (KOBA et al., 2011) e o relógio com 

cardiofrequencímetro da Speedo modelo 80622G0EVNP2 foi utilizado para o 

monitoramento nos protocolos experimentais. As sessões de treino ocorreram por 

conveniência com pelo menos 1 semana de intervalo entre protocolos, optando de 

preferência pelo mesmo horário ou próximo disso no período vespertino. O local para 

aferição foi uma sala climatizada com cadeira e mesa para maior conforto das idosas. 

A caminhada intervalada contou com 1 minuto de aquecimento, 4 estímulos de 

4 minutos a 80-90% da Frequência Cardíaca Máxima (FC Máx) predita da idosa, 

intercalados com 4 descansos ativos de 3 minutos a 50-70% da FC Máx predita e 1 

minuto de desaquecimento caminhando de forma mais leve. A caminhada contínua e 

moderada contou com 30’ de sessão a 50-70% da FC Máx predita. Os protocolos 

foram realizados em um ginásio poliesportivo com piso plano fora de ergômetros 

estacionários utilizando o espaço de fora dos contornos da quadra para o 

deslocamento e condições ambientais normais. 
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2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados foram tabulados e analisados pelo software estatístico GraphPad 

Prisma versão 8.3.0. Os testes de Shapiro Wilk e Levene foram utilizados para analisar 

a normalidade e homogeneidade da amostra. Os resultados foram descritos em média 

e desvio padrão para verificação de interação (sessão-momento), onde foi utilizada a 

análise inferencial ANOVA two-way e caso houvesse identificação de interações 

significativas, o post-hoc de Bonferroni seria utilizado. Para significância estatística foi 

utilizado o valor de p<0,05. 

 

 

3 RESULTADOS 

 

 

Participaram do estudo 13 mulheres idosas (66,8 ± 4,3 anos) hipertensas 

controladas (PAS 125,3 ± 13,5 mmHg e PAD 71,9 ± 10,8 mmHg) e com sobrepeso 

(IMC 28,5 ± 3,9 kg/m²), que não apresentavam limitações osteomioarticulares para 

execução dos protocolos experimentais. 

As voluntárias permaneceram nos percentuais estipulados para manutenção 

do exercício em intensidade moderada (63,7 ± 6,7 % FC máxima predita) e vigorosa 

(81,5 ± 7,0% FC Máxima FC máxima predita), com o comportamento da pressão 

arterial em ambos os protocolos representados na figura 1. O presente estudo não 

verificou hipotensão pós exercício sob nenhuma condição ou em nenhum dos 

protocolos experimentais propostos (p < 0,05). Mas de forma clínica foi possível 

observar que a caminhada intervalada promoveu redução da PAS nos minutos 15 (-

7,5 mmHg), 30 (-9,7 mmHg), 45 (-5,6 mmHg) e 60 (-2,6 mmHg), voltando ao valor de 

repouso em 90 minutos. 
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Figura 1. Análise do comportamento da pressão arterial em idosas submetidas a uma caminhada 

contínua de intensidade moderada (CCIM) e caminhada intervalada de alta intensidade (CIAI) 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo do estudo foi comparar o efeito de diferentes intensidades de 

caminhada na hipotensão pós exercício (HPE) de idosas hipertensas. O tratamento 

estatístico sugeriu que não houve diferença estatisticamente significante entre 

protocolos e não chegou a promover HPE nas voluntárias. 

O volume equalizado entre protocolos pode ter sido determinante para que não 

houvesse uma diferença na HPE ou  ausência, corroborando com o estudo de Jones 

e colaboradores(2007), que utilizou cicloergômetro para determinar a magnitude da 

HPE com sessões vigorosa (70% VO2 Pico) e moderada (40% VO2 Pico) ambas de 

30 minutos, uma sessão calculando ritmo de trabalho pelo tempo para se equiparar 

ao exercício intenso (40% VO2 Pico) 50 ± 8 min e uma sessão controle. Não houve 

diferença estatística na magnitude da HPE quando comparadas sessões curta e 

intensa com a longa que teve um trabalho total calculado para se equiparar. 

Mesmo sessões agudas de exercício aeróbio foram capazes de promover uma 

discreta HPE na PAS (126 ± 8.6 vs. 123.1 ± 8.7 mmHg) e PAD (81.9 ± 8 vs. 79.8 ± 8.5 

mmHg)  em indivíduos hipertensos controlados, assim como mostra o estudo de 

Ciolac, Guimarães e Ávila (2008) que utilizaram cicloergômetro numa sessão de 40 

minutos a 60% FC de reserva dos voluntários.  

Apesar do presente estudo não promover HPE, estudos prévios mostraram que 

a caminhada intervalada promoveu benefícios além da HPE, como uma maior 
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proteção contra doenças associadas à idade e aumento da pressão arterial, aumento 

do VO2 Pico para ciclismo (8%) e caminhada (9%), além do aumento da força 

muscular de extensão (13%) e flexão de joelho (17%) (NEMOTO et al., 2007). O 

aumento da função endotelial e saúde cardiovascular (SCHJERVE et al., 2008). 

Também houve uma ligeira melhora nas funções imunes inatas, além de uma menor 

incidência da atividade de artrite reumatoide (BARTLETT et al., 2018).  

Aparentemente, quando utilizado um volume de trabalho igual para sessões de 

exercícios, a intensidade não se mostrou como ponto determinante para obter 

diferenças na magnitude da HPE ou na ausência dela. O tempo de sessão parece ser 

mais efetivo para gerar resultados principalmente, quando o volume total de trabalho 

é equalizado (BOENO et al., 2018; JONES et al., 2007). Ainda assim o estudo de 

Okamoto, Hashimoto e Kobayashi (2019) mostrou que com volumes diferentes a 

caminhada intervalada ainda teve uma ligeira melhora na redução da rigidez arterial 

em idosos, o que poderia ser um bom indicativo no tratamento da hipertensão. 

Indivíduos recreacionalmente ativos e saudáveis que apresentam hipertensão 

controlada, podem apresentar uma PA semelhante à de um normotenso, fator este 

que pode ter influenciado uma resposta pequena ao ponto de não promover HPE 

mesmo que houvesse um tempo total de trabalho mínimo e diferentes intensidades 

de exercício aeróbio (CASONATTO; TAI, 2011). 

Fatores como hipertensão controlada não havendo suspensão do remédio por 

pelo menos 4 semanas (DIRETRIZES; HIPERTENSÃO; VI, 2010) e uso de fórmula 

predita ao invés do consumo máximo de oxigênio feito por teste incremental (UTH et 

al., 2004) podem ter contribuído para não atingir o domínio ideal da alta intensidade e 

consequentemente não promover HPE.  

O tempo relativamente longo de sessão e a marcha chegaram a gerar certo 

desconforto em algumas voluntárias, o que também pode ter limitado o rendimento 

para atingir a intensidade adequada. Uma única sessão aguda pode não ter se 

mostrado efetiva para alcançar os resultados desejados, considerando que os estudos 

que trazem benefícios foram todos crônicos (BARTLETT et al., 2018; LALANDE et al., 

2010; NEMOTO et al., 2007; SCHJERVE et al., 2008).  

Apesar dos dados, exercício intervalado de alta intensidade em meio líquido 

consegue promover HPE em idosos hipertensos, como verificou um recente estudo 

do nosso grupo de pesquisa que além de utilizar o protocolo vigoroso, também contou 



27 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

com as propriedades do meio líquido como pressão hidrostática que promove uma 

redistribuição de fluxo sanguíneo, colaborando assim para HPE (BOONE et al., 2018). 

Os resultados levam a crer que um maior controle farmacológico é necessário 

e que possivelmente, a escolha de outra variável mais adequada como o parâmetro 

mecânico do tempo limite por meio de teste incremental em ergômetro ou parâmetro 

fisiológico de concentração de lactato poderiam ter tornado o acompanhamento mais 

fidedigno e individualizado para a voluntária. Apesar das limitações, de forma clínica 

a caminhada intervalada apresentou redução da PAS de idosas hipertensas. 
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RESUMO 

 

 

Objetivo: Este estudo se propõe a analisar os níveis de lordose e flexibilidade em 
escolares do sexo masculino da região metropolitana de João Pessoa/PB. Material e 
método: Participaram do estudo 249 escolares em 3 grupos (G1=12,06±0,82 anos; 
G2=15,20±0,74 anos; G3=17,22±0,42 anos) do sexo masculino, matriculados em 
escolas públicas, municipais e estaduais da Região Metropolitana de João Pessoa – 
PB. Foram avaliados os níveis de atividade física (IPAQ); a flexibilidade (Banco de 
Wells); Postura (BackPEI) e (Biofotogrametria); Composição corporal (Inbody 720). A 
análise estatística foi feita através da amostragem probabilística estratificada, 
conforme cálculo amostral do programa Epi Info 6.0®/CDC. Resultados: Os níveis de 
lordose dos avaliados apresentam hiperlordose nos 3 grupos estudados. Com o G3 
contendo o maior índice (80,0±0; 100%); G1 (27,0 ± 0,3; 90%); G2 (101,0 ± 0,19; 
72,6%). Já os níveis de flexibilidade se mostraram estar na média ou acima da média. 
Conclusão: Os resultados do teste de flexibilidade dos avaliados foram divididos em: 
acima da média (G3) e dentro da normalidade (G1 e G2), apesar da amplitude de 
idade (11-17 anos) da amostra, é percebido um alto grau de hiperlordose, de forma 
geral nos 3 grupos.  
 
Palavras chave: Flexibilidade, Lordose, Hiperlordose. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A prevalência de dores musculoesqueléticas crônicas é extremamente elevada, 

categorizando um problema de saúde pública. A dor lombar é um dos mais comuns 

sintomas crônicos reconhecidos, com uma prevalência de 84% durante a vida, e 

apesar de sua elevada incidência, suas causas e fatores de risco são pouco 
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conhecidos (RIBEIRO et al., 2018). Associada a má postura, a dor nas costas é vista 

como um dos maiores fatores capazes de inviabilizar os seres humanos para as 

atividades diárias, o que pode abranger até 63,1% da população adulta (OKAMURA 

et al., 2019). 

Na infância, tem-se início os fatores responsáveis pelos problemas posturais 

em 80% dos adultos. Esses mesmos fatores se consolidam na adolescência, fruto dos 

maus hábitos diários que permeiam o crescimento e desenvolvimento, principalmente 

durante o período escolar (XAVIER; BIANCHI, 2011). Em escolares, hábitos posturais 

inadequados, em sala de aula, em casa, podem gerar um desequilíbrio muscular, 

produzindo alterações posturais (SOUZA JUNIOR et al, 2011). 

A lordose lombar é a curvatura localizada na região inferior da coluna, ela é de 

característica posteriormente côncava, cujo ponto máximo do arqueamento localiza-

se de forma geral na altura da terceira vértebra lombar. Diversos fatores podem 

contribuir para o aumento da lordose lombar, como por exemplo: a distensão dos 

músculos abdominais, hipotrofia dos estabilizadores da coluna (multífidos, transverso 

abdominal), tensão das estruturas articulares, adoção de má postura, além do controle 

neuromuscular diminuído (SIQUEIRA, G. R.et al. , 2015).  

A flexibilidade imprime papel fundamental na prevenção de patologias músculo 

esqueléticas (ARAÚJO, J. S. M. DE., 2013). Sabemos, por meio de revisão sistemática 

com meta-análise e ensaio clínico randomizado, que exercícios com o intuito de 

alongar a fibra muscular melhoram a dor lombar (HAYDEN JA, et al., 2005); (DEYO 

RA, et al., 1990). 

A análise dos hábitos posturais e comportamentais são fundamentais para a 

prevenção dos problemas posturais na vida adulta, estes dados podem nortear o 

planejamento de treino dos profissionais de Educação Física. (NOLL, 2013) 

A partir desta fundamentação supramencionada o estudo objetivou avaliar os 

desvios posturais na região lombar e a flexibilidade das articulações corporais. 
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2 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

O presente estudo caracteriza-se como de prevalência descritiva, analítica, de 

corte transversal. O universo da pesquisa foi composto por 613 escolares da região 

metropolitana de Joao pessoa onde após a realização do cálculo amostral realizado 

pelo programa Epi Info 6.0®/CDC (NELSON; THOMAS, 2012), chegou-se a uma 

amostra de 249 escolares, mantendo assim um nível de confiança de 95% com uma 

margem de erro amostral de 5%, perda e recusas de 10%. A faixa etária da amostra 

transita entre 11 a 17 anos, os avaliados são do sexo masculino, matriculados em 

escolas públicas municipais e estaduais da Região Metropolitana de João Pessoa/PB. 

Para a seleção dos voluntários utilizamos o critério de estar matriculado e 

possuir frequência regular na escola, como também, pertencer a faixa etária de 11 – 

17 anos. Foram excluídos os voluntários que faltaram a coleta de dados, que não 

pertenciam a faixa etária selecionada, ou que possuíam algum problema físico que 

impedisse a realização dos testes. A presença dos responsáveis foi levada em 

consideração como critério de exclusão caso os mesmos não comparecessem. 

Os voluntários foram divididos em três grupos distintos: G1 (11-13 anos), G2 

(14-16 anos) e por fim G3 (17 anos), os resultados foram apresentados em: média, 

máxima, mínima, desvio padrão e porcentagens.  

 

 

2.1 ÉTICA DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Avaliação Física – LAF/SANNY, 

localizado no Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), foi tomado como base os 

preceitos éticos da resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 

Saúde, regulamentador das práticas de pesquisa com seres humanos. A mesma 

encontra-se pautada no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069 

de 13 de julho de 1990. Os responsáveis dos participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo a livre e espontânea vontade 

em participar, privacidade e sigilo de informações a todos os participantes da 
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pesquisa. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética CEP/UNIPE, sob CAAE: 

04387118.3.0000.5176 e parecer de nº 3.187.924 de 10/03/2019.  

 

 

2.2 TESTES E PROTOCOLOS 

 

 

Durante o período de testes foi aplicado o questionário International Physical 

Activity Questionnaire - IPAQ convalidado R = 0,75 com intuito de classificar o nível 

de atividade física dos escolares (MATSUDO, 2012); Banco de Wells convalidado com 

R = 0,94 a fim de verificar o nível de flexibilidade (WELLS; DILLON, 1952), BackPEI 

(hábitos comportamentais diários relacionados a postura), R = 0,98 para avaliação 

postural e hábitos comportamentais referentes a postura (NOLL, 2013), 

Bioimpedância (composição corporal) R = 1,0, para composição corporal, onde, entre 

as variáveis adquiridas pelo teste foram utilizadas: Massa (Kg); Massa Magra (Kg); 

Gordura Corporal (Kg) e Estatura (cm) que faz parte do protocolo do Inbody, apesar 

do teste em si não avaliar a mesma e biofotogrametria a partir do Software para 

Avaliação Postural Ortostática – SAPO/ convalidado com R = 0,68 para analisar os 

diferentes graus de lordose da amostra (FERREIRA, E. A. G. 2005.) A amostra foi 

selecionada por meio de uma técnica de amostragem probabilística estratificada.   

O Banco de Wells (Wells e Dillon 1952), é um teste que avalia a flexibilidade 

muscular da cadeia posterior e inclui também a coluna vertebral. O avaliado é posto 

sentado em alguma superfície (normalmente no chão), com os pés no Banco de Wells. 

É pedido que o mesmo, sem flexionar o joelho, empurre um indicador (posicionado na 

superfície superior do Banco de Wells) o máximo que conseguir. Nesta superfície 

superior contém o Score que determinará a distância máxima alcançada, e 

consequentemente o nível de flexibilidade da referida pessoa. O individuo não pode 

empurrar com uma mão mais que outra, tão pouco pode imprimir uma força Potência 

visando chegar mais longe do que poderia através da inércia imprimada ao indicador. 

Ele deve empurrar buscando alcançar um resultado máximo, porém real ao mesmo.  

O protocolo SAPO é uma sequência de pontos de marcação e medidas 

antropométricas para avaliação postural. Este protocolo foi sugerido pela equipe inicial 

do projeto de desenvolvimento do programa. A escolha desses pontos foi baseada na 
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relevância clínica, base científica, viabilidade metodológica e aplicabilidade. Este 

protocolo é utilizado como padrão para avaliação postural que gera os valores para o 

banco de dados de postura. O SAPO permite que o usuário defina seu próprio 

protocolo de marcação de pontos. Além disso, é possível a marcação livre de pontos. 

Após a definição de um novo protocolo, é feita a marcação de pontos seguindo o 

protocolo e então pode ser feita a análise de pontos marcados seguindo o protocolo 

padrão. O protocolo SAPO (Ferreira, Elisabete Alves Gonçalves 2005) é baseado na 

avaliação do sujeito por quatro vistas fotográficas diferentes: frontal anterior, frontal 

posterior, lateral direita e lateral esquerda. Para cada uma dessas vistas, pontos 

específicos foram selecionados. Os dados obtidos após as coletas, estando estes 

implantados no banco de dados do laboratório, terão um tratamento analítico a partir 

dos recursos contidos no Software Avaliação Postural Ortostática. 

O (BackPEI – Noll – 2013) questionário Back  Pain and Body Posture Evaluation 

Instrument (BackPEI) validado e com altos índices de reprodutibilidade. O BackPEI é 

constituído por 21 perguntas objetivas que contém características voltadas para 

ambos os sexos, é um questionário apropriado e válido. As indagações são sobre: 1 

- dor nas costas nos últimos três meses (ocorrência, frequência e intensidade); 2 - 

demográficas (idade e sexo); 3 - socioeconômicas (escolaridade dos 

pais/responsáveis e tipo de escola); 4 - comportamentais (atividade física, ler/estudar 

na cama, horas/dia assistindo televisão e ao computador); 5 - posturais (modo de 

sentar para escrever e utilizar computador, modo de transporte do material escolar, 

modo de dormir e modo de sentar para conversar) e 6 - hereditárias (ocorrência de 

dor nas costas nos pais). Para o presente estudo, foram utilizadas apenas as questões 

4 a 8 (referentes aos hábitos comportamentais) e as questões 9 a 14 (referentes aos 

hábitos posturais adotados nas AVD´s). 

 

 

2.3 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

 

Os dados foram analisados por meio de uma estatística descritiva onde foram 

verificadas as medidas de tendência central (média, desvio padrão, valores mínimos 

e máximos), a caracterização da amostra foi realizada pela frequência relativa e 
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absoluta. Os dados utilizados para este cálculo foram pautados na prevalência de 

30%, conforme OMS, em relação aos acometidos por desvios na coluna. Estes 

resultados estão apresentados em valores de média ± desvio padrão e percentual (%). 

Foram testadas a normalidade da amostra através do teste Kolmogorov-Smirnov, 

configurando a estatística descritiva como dados não paramétricos. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Tabela 1: Medidas de Tendência Central da Idade, Estatura, Massa Corporal Total e 
Composição Corporal dos Escolares do Sexo Masculino. 

Variáveis 
G1 (n = 30) G2 (n = 139) G3 (n = 80) 

Média ± D.P. Mín_Máx Média ± D.P. Mín_Máx Média ± D.P. Mín_Máx 

Idade(anos) 12,06 ± 0,82 11,0_13,0 15,2 ± 0,74 14,0_16,0 17,2 ± 0,4 17,0_18,0 

Estatura(cm) 157,79 ± 11,8 137,7_174,1 170,89 ± 10,5 75,3_186,7 172,46 ± 7,4 151,2_184,5 

Massa(Kg) 47,27 ± 9,18 32,3_66,6 63,74 ± 12,27 35,2_101,2 63,28 ± 10,75 39,1_93,9 
Massa 
Magra(Kg) 

34,3 ± 8,21 20,5_57,0 50,5 ± 7,76 27,1_71,1 50,5 ± 7,5 28,9_70,9 

Massa Magra(%) 72,7 ± 10,63 60,0_90,9 80,3 ± 9,5 52,7_91,7 80,5 ± 7,4 53,4_87,7 
Gordura 
Corporal(Kg) 

13,0 ± 5,49 4,1_21,1 13,2 ± 8,5 3,6_45,0 12,7 ± 6,41 3,9_24,3 

Gordura 
Corporal(%) 

27,3 ± 10,6 9,1_51,0 19,7 ± 9,5 8,4_47,3 19,5 ± 7,4 8,4_32,6 

Legenda:G1 = Grupo 1(11 – 13 Anos); G2 = Grupo 2 (14 – 16 Anos); G3 = Grupo 3 (17 Anos); D.P. = Desvio 
Padrão; Mín = Mínimo; Máx = Máximo 

Fonte: Pesquisa Autoral 2020 

 

Os dados apresentados na Tabela 1 fazem referência as medidas de tendência 

central, variáveis físicas dos escolares, essenciais para fundamentação de qualquer 

pesquisa séria. São elas: Idade (anos); Estatura (cm); Massa Corporal (dividida em 

Massa Magra e Massa Gorda, com seus respectivos percentuais). A tabela está 

dividida entre as Variáveis e os 3 grupos estudados, grupo 1 (G1), grupo 2 (G2), e 

grupo 3 (G3).  

A primeira variável é a Idade dos avaliados, os escolares do G1 transitam de 

11 a 13 anos, período determinante conhecido pelo começo do rápido 

desenvolvimento de estatura pela maturação (puberdade), processo que é 

acompanhado de desenvolvimento de pelos por todo o corpo, a depender de pessoa 

a pessoa, alteração na curva hormonal e mudança no registro vocal (voz mais grave). 

O G2 é composto por escolares na faixa de 14 a 16 anos, essa fase é bem marcada 

pelo alongamento do esqueleto, enrijecimento muscular, fora o tronco e os ombros 
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mais largos e o aparecimento de acne. O G3 com faixa etária de 17 anos, momento 

em que o processo da maturação começa a desacelerar e estabilizar-se, finalizando 

em si aos 21 anos. (PEREIRA, A. S., CRISTINA, A., DIAS, G. & KOLLER, S. H., 2017) 

A segunda variável é a Estatura (cm) dos avaliados, dentre os 3 grupos, tivemos 

médias de estatura(cm) definidas em G1: 157,79; G2: 170,89; e G3: 172,46. 

Comparando com as estaturas ideais fornecidas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), que relativamente as faixas etárias de cada grupo são: G1: 149,6; G2: 167,8 

e G3: 173,7 podemos analisar que, levando em conta o desvio padrão, os 3 grupos 

encontram-se na média ou acima da média de normalidade para a relativa idade. 

Houve discussão interna sobre a média do G1 estar elevada se comparada a da OMS, 

contudo, devemos levar em consideração os valores unitários de amostra que fogem 

da curva de normalidade, por exemplo, o valor máximo tabulado para o G1 foi: 174,1, 

que de fato, para uma normalidade 149,6 está bem fora do padrão. Entretanto, ao 

calcular a média e levar em consideração o desvio padrão relativo ao grupo (11,8 cm) 

temos: média: 157,79 cm; média - DP: 145,99 cm, enquadrando o G1 em normalidade 

segundo a OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE/World Health Organization. 

Height-for-age (5-19 years)., 2007). 

A terceira variável é a Massa Corporal, geral e específica. Infelizmente, a OMS 

não fornece referência para peso corporal acima de 10 anos pois o indicador deles 

não trabalha bem com as divergências vindas do IMC. Isso se deve, justamente, ao 

período da puberdade onde crianças seriam classificadas como obesas apenas por 

serem altas. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE/World Health Organization. 

Weight-for-age (5-19 years). 2007). Entretanto, segundo (HAMILL, V. V; ROCHE, F.; 

MOORE, M., 1979), estudo objetivando gerar referências estatísticas mais precisas, 

os grupos encontram-se na faixa de normalidade de massa corporal (Kg) em relação 

as suas idades.  

De forma específica, tomando como parâmetro a quantidade de Gordura 

Corporal (%), os resultados apresentados foram: G1: 27,3% com um desvio padrão 

de 10,6%; G2: 19,7% com um desvio padrão de 9,5%; e o G3: 19,5% com um desvio 

padrão de 7,4%. A OMS, por sua vez, possui uma tabela de referência para cada 

idade com sua respectiva porcentagem de gordura ideal. Para a comparação direta 

com os grupos do estudo, foi feito uma simples média dos valores de normalidade de 

todas as idades que permeiam determinado grupo exemplo: 11 anos: valor referente 
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(16,9%); 12 anos: valor referente (17,5%); 13 anos: valor referente (18,2%). Somando 

as 3 idades e dividindo por 3 temos a referência de normalidade do G1. Desta forma, 

obtemos resultados que implicam que todos os grupos estudados estão na 

normalidade com exceção do G1 que está acima do recomendado segundo a OMS. 

Os dados coletados foram: G1:27,3% ± 10,6%; G2: 19,7% ± 9,5%; G3: 19,5% ± 7,4%. 

Segundo a OMS os valores para normalidade de cada grupo seriam: G1: 17,53%; G2: 

19,76%; G3: 21,4% (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE/World Health 

Organization. Bmi-for-age (5-19years). 2007). 

Analisando a tabela 2, podemos ver que em ambos os grupos G1 e G2, assim 

como o G3, estatisticamente, a classificação “Muito Ativos” lidera as 3 classificações 

do IPAQ com maior número de indivíduos. Vemos também na relação entre os 3 

grupos que conforme o sujeito transita de grupo a grupo, a tendência é a classificação 

“Muito Ativos” ir diminuindo em percentual e a classificação “Insuficientemente Ativos” 

superar os “Suficientemente Ativos”. 

 

Tabela 2: Frequência absoluta e relativa da classificação do Nível de Atividade 
Física (IPAQ) dos Escolares do Sexo Masculino. 

Variáveis 
G1 (n = 30) G2 (n = 139) G3 (n = 80) 

n (%) n (%) n (%) 

Insuficientemente Ativos 5 (16,67%) 40 (28,78%) 23 (28,75%) 

Suficientemente Ativos 7 (23,33%) 23 (16,55%) 11 (13,75%) 

Muito Ativos 18 (60,00%) 76 (54,68%) 46 (57,50%) 
Legenda:G1 = Grupo 1(11 – 13 Anos); G2 = Grupo 2 (14 – 16 Anos); G3 = Grupo 3 (17 Anos); D.P. = Desvio Padrão; 
Mín = Mínimo; Máx = Máximo; n=valor absoluta da amostra%= Proporção constatada a partir do valor absoluto 
Fonte: Pesquisa Autoral 2020 

 

Os resultados apresentados na tabela 3, referentes a frequência de dor nos 

últimos 3 meses, apontam que mais de 50,0% dos avaliados, em todos os grupos, 

tiveram dificuldade para responder esse questionário. Seja por falta de dor, ou falta 

de conhecimento da mesma.  

Quanto ao impedimento na realização de atividades diárias fruto de dor nas 

costas, em sua maioria, os avaliados de ambos os grupos relatam não haver 

impedimento. Nossos dados corroboram com os achados de Noll, que nos apresenta 

uma incidência na mesma vertente, porém com mais incidência de dores nas costas 

em sua amostra. De forma geral, seu estudo declara o alto índice de dor nas costas 

em escolares como algo presente na sociedade. (NOLL, 2016). 
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Tabela 3: Frequência absoluta e relativa da classificação de dor nas costas nos 
últimos três meses e impedimento de atividades do dia a dia para os Escolares do 
Sexo Masculino. 

Variáveis 
G1 (n = 30) G2 (n = 139) G3 (n = 80) 

(%) (%) (%) 

Frequência    

Apenas 1 Vez 9 (30,00%) 19 (13,66%) 11 (13,75%) 
1 Vez por Mês 3 (10,00%) 10 (7,19%) 11 (13,75%) 
1 Vez por Semana 0 (0,00%) 17 (12,23%) 6 (7,50%) 
2 a 3 Vezes por Semana 0 (0,00%) 9 (6,47%) 4 (5,00%) 
4 Vezes ou Mais por Semana 2 (6,66%) 5 (3,59%) 3 (3,75%) 

             Não souberam responder 16 (53,33%) 79 (56,83%) 45 (56,25%) 
Impedimento de Realizar Atividades do Dia a 
Dia 

   

Sim 2 (6,66%) 6 (4,31%) 4 (5,00%) 
Não 17 (56,66%) 64 (46,04%) 36 (45,00%) 
Não Souberam Responder 11 (36,66%) 69 (49,64%) 40 (50,00%) 

Legenda: G1 = Grupo 1(11 – 13 Anos); G2 = Grupo 2 (14 – 16 Anos); G3 = Grupo 3 (17 Anos). n=valor absoluta da 
amostra%= Proporção constatada a partir do valor absoluto 
Fonte: Pesquisa Autoral 2020 

 

 A tabela 4 nos informa, quanto aos hábitos comportamentais, que o grupo G2 

se destaca, com maior tempo na frente da tv, 10,2% (n = 11), e menor tempo de sono 

63,4% (n = 69) dentre os 3 grupos.  

Quanto aos hábitos posturais, mais uma vez, o grupo G2 se destaca nos 

tocantes postura inadequada para escrever com 81,4% (n = 88), para permanecer 

sentado no banco 83,2% (n = 89), para escrever no computador 70,3% (n = 76) e 

postura inadequada para pegar um objeto no chão 81,4% (n = 96). Os dados da 

pesquisa de Sousa (2017) corroboram com nossos achados, identificando um 

excesso de tempo de tela, seja na frente do computador ou da Tv de 86,37% em sua 

amostra. 

 

Tabela 4: Frequência absoluta e relativa da classificação de dor nas costas e as 
variáveis comportamentais e posturais dos Escolares do Sexo Masculino. 

Variáveis G1 (n =30) G2 (n = 139) G3 (n = 80) 

Hábitos Comportamentais    

✓ Tempo Assistindo Televisão por Dia    
0 a 1 Hora por Dia 13 (43,33%) 42 (30,21%) 31 (38,75%) 
2 a 3 Hora por Dia 6 (20,00%) 44 (31,65%) 15 (18,75%) 
4 a 5 Hora por Dia 4 (13,33%) 11 (7,91%) 7 (8,75%) 
6 ou Mais Horas por Dia 3 (10,00%) 11 (7,91%) 4 (5,00%) 

✓ Tempo Utilizando o Computador por Dia    
0 a 1 Hora por Dia 18 (60,00%) 44 (31,65%) 26 (32,50%) 
2 a 3 Hora por Dia 3 (10,00%) 18 (12,94%) 16 (20,00%) 
4 a 5 Hora por Dia 2 (6,66%) 20 (14,38%) 5 (6,25%) 
6 ou Mais Horas por Dia 1 (3,33%) 4 (2,87%) 3 (3,75%) 

✓ Tempo de Sono por Noite    
0 a 7 Hora por Dia 19 (63,33%) 69 (49,64%) 39 (48,75%) 
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8 a 9 Hora por Dia 6 (20,00%) 33 (23,74%) 18 (22,50%) 
10 ou Mais Horas por Dia 2 (6,66%) 7 (5,03%) 5 (6,25%) 

✓ Ler e/ou Estudar na Cama    
Não 13 (43,33%) 28 (20,14%) 25 (31,25%) 
As Vezes 11 (36,66%) 66 (47,48%) 32 (40,00%) 
Sim 6 (20,00%) 27 (19,42%) 12 (15,00%) 

Hábitos Posturais    
✓ Postura para Dormir    

Decúbito Dorsal 4 (13,33%) 20 (14,38%) 12 (15,00%) 
Decúbito Lateral 16 (53,33%) 45 (32,37%) 27 (33,75%) 
Decúbito Ventral 7 (23,33%) 38 (27,33%) 24 (30,00%) 

✓ Postura Sentada para Escrever    
Adequada 4 (13,33%) 20 (14,38%) 7 (8,75%) 
Inadequada 26 (86,66%) 88 (63,30%) 55 (68,75%) 

✓ Postura Sentada em um Banco    
Adequada 6 (20,00%) 18 (12,94%) 8 (10,00%) 
Inadequada 24 (80,00%) 89 (64,02%) 59 (73,75%) 

✓ Postura Sentada para Utilizar o 
Computador 

   

Adequada 6 (20,00%) 32 (23,02%) 16 (20,00%) 
Inadequada 22 (73,33%) 76 (54,67%) 51 (63,75%) 

✓ Postura para Pegar Objeto do Chão    
Adequada 5 (16,66%) 22 (15,82%) 10 (12,50%) 
Inadequada 24 (80,00%) 96 (63,06%) 56 (70,00%) 

✓ Meio de Transporte do Material Escolar    
Mochila Escolar de Duas Alças 27 (90,00%) 116 (83,45%) 66 (82,50%) 
Mochila Escolar de Uma Alça 3 (10,00%) 5 (3,59%) 2 (2,50%) 
Outro Meio de Transporte (pasta, bolsa e 
outros) 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

✓ Meio de Transporte da Mochila Escolar    
Adequada (Alças Simétricas sobre os 
Ombros) 

20 (66,66%) 87 (62,58%) 56 (70,00%) 

Inadequada (Modo não Simétrico) 7 (23,33%) 25 (17,98%) 11 (13,75%) 
Legenda:G1 = Grupo 1(11 – 13 Anos); G2 = Grupo 2 (14 – 16 Anos); G3 = Grupo 3 (17 Anos). n=valor absoluta da 
amostra%= Proporção constatada a partir do valor absoluto 
Fonte: Pesquisa Autoral 2020 

 

Os dados da tabela 5, apresentam a lordose dos escolares em 3 categorias 

(graus): Hipolordose; Lordose em Normalidade; e Hiperlordose. Percebemos que, 

dentre os avaliados, é muito prevalente a hiperlordose, independente do grupo, 

sobressaindo-se dos demais o grupo G3 com 100% (80,0 ± 0,0) do mesmo possuindo 

um grau de hiperlordose. No tocante Lordose em Normalidade, analisamos o grupo 

G2 com 26,6% (37,0 ± 0,19) dos avaliados se encaixando nessa categoria. A hipolordose 

se provou ausente, estatisticamente, nos 3 grupos. O aparecimento da Hiperlordose tem 

uma relação direta com a má postura (DELGADO, M. M., 2016). Desvios posturais 

ocorrem devido ao mau comportamento da postura corporal em sala de aula, onde o 

aluno passa boa parte do tempo sentado (ARAÚJO, L. G. L., Rodrigues, V. P. & de 

Farias, F. F. 2018). 

Batendo de frente com nossos resultados está Correa, que promoveu uma 

avaliação postural em escolares para determinar a incidência de desvios posturais nos 
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mesmos, e encontrou um índice de apenas 8,33% de hiperlordose em sua amostra. 

Analisando sua metodologia e amostra, é interessante comentar que o protocolo 

SAPO é relativamente novo no meio científico e alcança uma confiabilidade maior que 

a prancha de postura. Somando isso ao tamanho da amostra, compreendo a diferença 

de resultados das duas pesquisas (CORREA, 2005). 

 

Tabela 5: Medidas de Tendência da Lordose dos Escolares do Sexo asculino. 
Variáveis 
(Graus) 

G1 (n = 30) G2 (n = 139) G3 (n = 80) 

Média ± D.P. Mín_Máx Média ± D.P. Mín_Máx Média ± D.P. Mín_Máx 

Hipolordose 1,0 ± 0,3 1,0_1,0 1,0 ± 0,19 1,0_1,0 0,0 ± 0,0 0,0_0,0 

Normalidade 2,0 ± 0,3 2,0_2,0 37,0 ± 0,19 2,0_2,0 0,0 ± 0,0 0,0_0,0 

Hiperlordose 27,0 ± 0,3 3,0_3,0 101,0 ± 0,19 3,0_3,0 80,0 ± 0,0 3,0_3,0 
Legenda:G1 = Grupo 1(11 – 13 Anos); G2 = Grupo 2 (14 – 16 Anos); G3 = Grupo 3 (17 Anos); D.P. = Desvio Padrão; 
Mín = Mínimo; Máx = Máximo. n=valor absoluto da amostra 
Fonte: Pesquisa Autoral 2020 

 

A tabela 6 faz-se referente aos resultados do teste de flexibilidade com a 

amostra do estudo. Podemos afirmar que os escolares pertencentes aos grupos G1 e 

G2 encontram-se dentro da normalidade, considerando o desvio padrão, e o grupo G3 

acima da normalidade do teste de sentar e alcançar (SitAndReach). Não corroborando 

com nosso estudo, Pinto encontrou baixos níveis de flexibilidade em sua amostra. 

Apesar de seu foco ser em pesquisa relacionando resultados masculinos com 

femininos, seus achados somam a nossa discussão por apresentarem níveis de 

flexibilidade de baixa aptidão e em condição de risco com prevalência de 58,6% em 

sua amostra de escolares masculinos. De forma geral, sua maioria não possui uma 

flexibilidade na faixa recomendável, tão pouco em condição atlética (PINTO, 2013).  

 

Tabela 6: Valores Descritivos da Flexibilidade dos Escolares do Sexo Masculino. 

Variáveis 
G1 (n = 30) G2 (n = 139) G3 (n = 80) 

Média ± D.P. Mín_Máx Média ± D.P. Mín_Máx Média ± D.P. Mín_Máx 

Flexibilidade (cm) 27,3 ± 10,6 9,1_51,0 26,1 ± 7,6 7,5_43,0 29,5 ± 9,94 2,0_48,0 
Legenda:G1 = Grupo 1(11 – 13 Anos); G2 = Grupo 2 (14 – 16 Anos); G3 = Grupo 3 (17 Anos); D.P. = Desvio Padrão; Mín = 
Mínimo; Máx = Máximo. n=valor absoluto da amostra. 
Fonte: Pesquisa Autoral 2020 

 

Foi analisado que, de forma geral, a amostra do estudo possui altos níveis de 

flexibilidade (G1: 27,3; G2: 26,1; G3: 29,5), e a incidência de hiperlordose é 

extremamente alta. O grupo com menor índice de hiperlordose, o G2, possui 72,6% de 

incidência dentro da sua amostra. Isto nos mostra que altos níveis de flexibilidade não 

apresentaram influência com os desvios posturais e/ou tendências a tê-los da população 

estudada. Apesar da flexibilidade ter relação com maior amplitude articular e amplitude 
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de movimento, faz-se necessário outras valências físicas para manutenção postural, 

como por exemplo estabilizadores e eretores da coluna desenvolvidos, através do treino 

de força (RIBEIRO, R.; OLIVEIRA, D.; ALVES, V., 2008). 

 

 

4 CONCLUSÕES  

 

 

Este estudo concluiu que 208 dos escolares dentro da amostra tem tendência 

para lordose com desvios posturais já instalados. A má postura é um catalisador para 

o aparecimento da lordose, e como analisamos através do BackPEI, os jovens no 

ambiente escolar permanecem longos períodos sentados, normalmente em uma 

postura inadequada, o que pode justificar os altos níveis de hiperlordose. Os níveis de 

flexibilidade se mostraram dentro da normalidade ou acima dela nos três grupos. 
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RESUMO 

 

 

Objetivo: Avaliar os efeitos de um programa de exercícios aquáticos de 12 semanas 
na aptidão funcional de idosos. Metodologia: O estudo foi realizado com 43 idosos 
(66,2 ± 4,7 anos; 28,7 ± 4,7Kg/m²), sendo 6 homens e 37 mulheres, dentre os quais 
30 ( 66,6 ± 4,6 anos; 28,6 ± 5,1Kg/m²) foram designados ao Grupo Experimental (GE) 
e 13 ( 65,3 ± 3,7 anos; 28,9 ± 5,5Kg/m²) ao Grupo Controle (GC). O programa de 
Treinamento Aquático durou 12 semanas, com duas sessões semanais, em dias não 
consecutivos, de forma progressiva. Para avaliação das aptidões físicas foi utilizado 
a bateria de testes da AAHPERD nos momentos pré e pós intervenção. Resultados: 
O estudo apresentou melhoras significativas na coordenação motora (p<0,01), força 
muscular (p<0,01) e capacidade cardiorrespiratória (p<0,05). Não apresentando 
alterações significativas para os demais parâmetros avaliados. Conclusão: O 
treinamento aquático de 12 semanas promoveu melhoras na aptidão funcional de 
idosos nas valências de coordenação motora, força muscular de membros superiores 
e capacidade cardiorrespiratória. Nenhuma melhora em agilidade/equilíbrio dinâmico 
e flexibilidade foi verificado após o tempo de treinamento. O referido trabalho 
contribuiu para o enriquecimento de conteúdo no âmbito da atividade física para 
idosos, bem como para corroborar com fato de que a hidroginástica pode ser usada 
na melhoria da saúde. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O envelhecimento pode ser entendido como processo biológico, cronológico 

e/ou psicológico que resulta no aumento da mortalidade e que promove diversos 
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ajustes sistêmicos no organismo humano (ANTELMI et al., 2004; PAL et al., 2014); 

sendo este um processo de crescimento exponencial, uma vez que a estimativa de 

prevalência da população idosa no mundo será, em 2050, mais do que o dobro 

daquela verificada em 1990 (UNITED NATIONS, DEPARTMENT OF ECONOMIC 

AND SOCIAL AFFAIRS, 2013). 

Dos ajustes supracitados, o decréscimo de massa muscular exerce influência 

negativa significante na saúde geral do idoso (JANSSEN et al., 2000), haja vista que 

essa disfunção está associada à redução de força muscular (FRONTERA et al., 1991, 

2000; ROGERS; EVANS, 1993), de equilíbrio dinâmico (KARINKANTA et al., 2005; 

MC et al., 2006), de capacidade aeróbia (DE OLIVEIRA et al., 2009; TOMÁS et al., 

2017) e de flexibilidade (CHODZKOZAJKO et al., 2009). 

Entretanto, apesar dos declínios citados, existem alternativas capazes de 

atenuar os efeitos deletérios do envelhecimento. O exercício físico em ambiente 

terrestre tem se mostrado eficaz na melhora da força (MC et al., 2006), capacidade 

aeróbia (CHEN et al., 2014) e de diversos parâmetros relacionados à saúde do idoso 

(DIAS; DIAS; RAMOS, 2003; KRIST; DIMEO; KEIL, 2013; MADUREIRA et al., 2010). 

Para os idosos, a atividade aquática surge como alternativa na prescrição de 

exercício físico para a melhora das capacidades funcionais, além de compreender um 

ambiente mais seguro para o público idoso comumente mais frágil quando comparado 

a outras populações devido às propriedades físicas da água como empuxo e 

gravidade, levam à flutuabilidade, redução do estresse articular e percepção subjetiva 

do esforço (DENISE FERNANDES MOREIRA et al., 2013; DEVEREUX; 

ROBERTSON; BRIFFA, 2005; REWALD et al., 2016; TORRES-RONDA; SCHELLING 

I DEL ALCÁZAR, 2014). 

Além da dos parâmetros citando acima, o exercício em ambiente aquático 

também gera melhoras na Flexibilidade, capacidade aeróbica, força de membros 

superiores e inferiores (REICHERT et al., 2016); e consequentemente melhora a 

qualidade de vida do idoso (BOCALINI et al., 2010). 

Um programa de treinamento aquático de 12 semanas melhora a aptidão 

funcional de idosos. Deste modo, o objetivo do presente estudo é o de avaliar os 

efeitos de um programa de treinamento aquático de 12 semanas na aptidão funcional 

de idosos. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

2.1 PARTICIPANTES 

 

 

A amostra do presente estudo foi recrutada na extensão “Hidroginástica na 

Terceira Idade”, do curso Educação Física do Centro Universitário de João Pessoa, 

na Paraíba. A referida Extensão tem como finalidade promover saúde e qualidade de 

vida à idosos da cidade de João Pessoa. Os alunos foram acolhidos, orientados e 

imediatamente agendados para a realização da bateria de testes da AAHPERD, que 

avalia a aptidão funcional de idosos institucionalizados. Participaram da pesquisa, 

idosos com idade a partir de 60 anos, que não apresentaram limitações à participação 

em exercícios aquáticos, sendo assim necessário, terem mobilidade articular, e que 

se disponibilizaram a comparecer nas sessões do programa de 12 semanas de 

exercícios aquáticos. Foram excluídos da pesquisa os idosos que se ausentaram de 

uma das avaliações (Pré-Programa ou Pós-Programa) ou se ausentaram da Extensão 

por motivos de saúde. 

O estudo respeitou as normas éticas de pesquisa com seres humanos, da 

norma 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, como também respeitou as regras de 

conduta éticas da Declaração de Helsinki de 1964. Os voluntários do estudo ainda 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido em adesão à pesquisa e 

autorizando o uso dos dados coletados sobre suas saúdes nesta pesquisa. Este 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da 

Paraíba, sob o CAAE 79609117.0.0000.5188. 

 

 

2.2 PROTOCOLOS E AVALIAÇÕES 

 

 

Foram utilizados os testes de Aptidão Funcional da Bateria AAHPERD, 

validada cientificamente para uso em idosos (BENEDETTI; MAZO; GONÇALVES, 

2014). Esta Bateria, avalia por meio de cinco testes físicos, a aptidão funcional de 



47 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

idosos, que consiste em: Agilidade/Equilíbrio Dinâmico, Coordenação Motora, 

Flexibilidade, Força e Resistência Cardiorrespiratória. 

Os valores normativos, respectivamente para homens e mulheres, de cada 

uma das valências físicas avaliadas, são: de 0,98 e 0,96 para agilidade; de 0,89 e 

0,71 para coordenação motora; de 0,97 e 0,98 para flexibilidade; de 0,94 e 0,81 para 

força e de 0,99 e 0,96 para a resistência aeróbia (BENEDETTI; MAZO; GONÇALVES, 

2014). 

Também foi realizada a análise de composição corporal de todos os idosos 

avaliados na pesquisa, utilizando a bioimpedância Inbody 720 da marca Teprel, que 

através de ondas eletromagnéticas realizam uma espécie de varredura pelo corpo 

humano diagnosticando diversas variáveis, como: quantidade de água intracelular e 

extracelular, quantidade de proteínas, IMC, massa muscular, porcentagem de 

gordura, somatotipo, risco de obesidade, etc. o método de medição deste aparelho é 

a bioimpedância segmentar direta multi frequência DSM-BIA. Esta análise foi feita 

com a finalidade de caracterização da amostra. 

 

 

2.3 PROTOCOLO DE TREINAMENTO 

 

 

Foi realizado um treinamento em ambiente aquático durante 12 semanas, com 

duas sessões por semana de uma hora, sendo 10 minutos para aquecimento, 45 

minutos para a parte principal da aula, e 5 minutos para a volta à calma e relaxamento, 

onde na parte principal, foi lançado mão de exercícios sem materiais nas primeiras 

sessões, exercícios com e sem material nas sessões intermediárias e exercícios 

apenas com materiais nas sessões finais. Os exercícios eram multiarticulares 

envolvendo o uso simultâneo de membros inferiores e superiores. As intensidades 

das aulas foram estabelecidas associando a quantidade de bpms das músicas 

utilizadas em cada fase da aula e o uso de acessórios (macarrões) para aumentar a 

resistência da água aos movimentos. Os bpms foram dispostos da seguinte forma: 

Da 1° à 4° semana no aquecimento – 128bpm, na parte principal – 130bpm, na volta 

à calma – 128bpm; Da 5° à 8° semana no aquecimento 130bpm, na parte principal – 

132bpm, na volta à calma – 130bpm; Da 9° à 12° semana no aquecimento 132bpm, 
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na parte principal – 135bpm, na volta à calma – 132bpm. Cada sessão do programa 

foi montada com a seguinte estrutura: Aquecimento: 2 séries x 5 exercícios x 

1’/exercício; Parte principal: 4 séries x 6 exercícios x 1’40”/exercício; Volta à calma: 1 

série x 2 exercícios x 2’30”/exercício. 

 

 

2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados foram tabulados no software Graphpad Prisma 7.0. A análise das 

variáveis relacionadas à aptidão funcional foi realizada pelo teste ANOVA two-way 

para amostras repetidas para análise intra e inter grupos (grupo experimental vs grupo 

controle; baseline vs 12 semanas). Os dados foram apresentados em média e desvio 

padrão. Foi considerado um valor de p menor que 0,05 para resultados 

estatisticamente significantes. 

 

 

3 RESULTADOS 

 

 

Participaram do estudo 43 idosos (66,2 ± 4,7 anos; 28,7 ± 4,7Kg/m²), sendo 6 

homens e 37 mulheres, dentre os quais 30 ( 66,6 ± 4,6 anos; 28,6 ± 5,1Kg/m²) foram 

designados ao Grupo Experimental (GE), e 13 ( 65,3 ± 3,7 anos; 28,9 ± 5,5Kg/m²) ao 

Grupo Controle (GC). Foram encaminhados ao GE, os idosos que tiveram menos de 

30% de faltas nas sessões e os que se ausentaram 30% ou mais, foram 

encaminhados ao GC. Alguns idosos do GC nos relataram que praticavam outras 

atividades físicas além da Hidroginástica, como Musculação, caminhada e dança, 

tornando-os ativos, o que levou a ganhos em determinadas variáveis. 

No início do estudo o GE obtive significância estatística em três variáveis: 

Coordenação Motora, Força e Resistência Aeróbia Geral. No início do estudo eles 

apresentaram os seguintes resultados: Coordenação Motora(s): 16,8 ± 4,1; 

Força(repetições): 20,2 ± 5,08; Resistência Aeróbia Geral(s): 595,3 ± 92,6. Ao final da 

pesquisa, eles obtiveram os seguintes ganhos: Coordenação Motora(s): 10,8 ± 2,8 
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(figura1); Força(repetições): 24,9 ± 5,3 (figura 2); Resistência Aeróbia Geral(s): 547,03 

± 74,5 (figura 3). Os resultados referentes a Agilidade e a Flexibilidade estão expostos 

nas figuras 4 e 5. 

 
Figura 1. Análise da Coordenação Motora antes e após 12 semanas de treinamento 

aquático. 

 
Figura 2. Análise da Força Muscular antes e após 12 semanas de treinamento 

aquático. 
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Figura 3. Análise da Resistência Aeróbia Geral antes e após 12 semanas de 

treinamento aquático. 

 

O GC gerou os seguintes valores no início da pesquisa: Agilidade(s): 26,1 ± 

6,2; Coordenação Motora(s): 16,5 ± 2,9; Flexibilidade(cm): 20,6 ± 9,5; 

Força(repetições): 18,7 ± 4,1; Resistência Aeróbia Geral(s): 581,7 ± 31,08. 

Após as 12 semanas de exercício físico na água, seus números foram: 

Agilidade(s): 25,7 ± 6,7; Coordenação Motora(s): 10,3 ± 1,3; Flexibilidade(cm): 17,8 

± 10,01; Força(repetições): 25,3 ± 3,2; Resistência Aeróbia Geral(s): 610,5 ± 151,6. 

Constatou-se ao analisar estes dados que, houve melhorias em algumas variáveis 

avaliadas neste grupo, que foram: Agilidade/Equilíbrio Dinâmico (figura 4), 

Coordenação Motora (figura 1), e Força (figura 2), porém esses ganhos não foram 

estatísticos, portanto são como se eles não tivessem acontecido. Vale salientar que 

neste mesmo grupo houve queda na Flexibilidade (figura 5) e na Resistência 

Aeróbia Geral (figura 3). 
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Figura 4. Análise de Agilidade/Equilíbrio Dinâmico antes e após 12 semanas de 

treinamento aquático. 

 
Figura 5. Análise da Flexibilidade antes e após 12 semanas de treinamento aquático. 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo demonstrou que um programa de treinamento aquático de 

12 semanas promoveu melhoras significativas nos componentes de aptidão funcional 

de força muscular de membros superiores, de coordenação motora e de capacidade 

cardiorrespiratória em idosos. 
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Este estudo verificou melhoras significativas na força dos idosos participantes 

do estudo. Estudos sugerem mudanças positivas na força muscular de idosos através 

de treinamento aquático, com 8 semanas de treinamento (KIEFFER et al., 2012). 

Este resultado positivo na Resistência Aeróbia Geral corrobora com os 

achados de Kanitz et al. (2015), que verificou melhoras significativas nas respostas 

cardiorrespiratórias de idosos que participaram de dois programas de treinamento em 

águas profundas. 

Na variável Agilidade/Equilíbrio Dinâmico houve promoção de melhoras 

clínicas, uma vez que foi reduzido em 2,8s no tempo de realização do teste, entre as 

avaliações pré e pós-programa. Estudos como o de Bento et al. (2015), comprovam 

a utilização de um programa de exercícios aquáticos para a melhora do equilíbrio 

dinâmico de idosos, todavia o teste utilizado no referido estudo é diferente do utilizado 

neste estudo, o que pode justificar os resultados diferentes. Além dele, Reichert et al. 

(2016), também comprovou o uso do exercício físico na água como meio de melhorar 

o equilíbrio dinâmico de idosos, entretanto, além de usar um teste diferente do usado 

no presente estudo para avaliar esta variável, também foi utilizado um programa com 

28 semanas. 

Em relação a flexibilidade, Da Silva et al. (2019) sugere que um programa de 

12 semanas de exercícios aquáticos, melhoram em 44% a mesma. Entretanto o 

protocolo de treinamento usado por ele foi diferente do nosso, pois ele prescreveu 

uma quantidade maior de exercícios que a nossa para cada sessão de treinamento e 

ainda utilizou o treinamento intervalado, podendo ser este o motivo na diferença de 

resultado entre o estudo dele e o nosso. Já Reichert et al. (2016) usou um protocolo 

de treinamento com exercícios aquáticos de 28 semanas, com o qual obteve 

resultados significantes na flexibilidade dos idosos participantes da pesquisa. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

O treinamento aquático de 12 semanas promoveu melhoras na aptidão 

funcional de idosos nas valências de coordenação motora, força muscular de 

membros superiores e Resistência Aeróbia Geral. Nenhuma melhora em 
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agilidade/equilíbrio dinâmico e flexibilidade foi verificado após o tempo de 

treinamento. O referido trabalho contribuiu para o enriquecimento de conteúdo no 

âmbito da atividade física para idosos, bem como para corroborar com fato de que a 

hidroginástica pode ser usada na melhoria da saúde. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ANTELMI, I. et al. Influence of age, gender, body mass index, and functional 
capacity on heart rate variability in a cohort of subjects without heart disease. Am J 
Cardiol, v. 93, n. 3, p. 381–385, 2004. 
 
 
BENEDETTI, T. R. B.; MAZO, G. Z.; GONÇALVES, L. H. T. Bateria de testes da 
AAHPERD: Adaptação para idosos institucionalizados. Revista Brasileira de 
Cineantropometria e Desempenho Humano, v. 16, n. 1, p. 1–14, 2014. 
 
 
BENTO, P. C. B. et al. Effects of Water-Based Training on Static and Dynamic 
Balance of Older Women. Rejuvenation Research, v. 18, n. 4, p. 326–331, 2015. 
 
 
BOCALINI, D. S. et al. Repercussions of training and detraining by water-based 
exercise on functional fitness and quality of life: A short-term follow-up in healthy 
older women. Clinics, v. 65, n. 12, p. 1305–1309, 2010. 
 
 
CHEN, C.-H. et al. Benefits of exercise training and the correlation between aerobic 
capacity and functional outcomes and quality of life in elderly patients with coronary 
artery disease. The Kaohsiung journal of medical sciences, v.30, n. 10, p. 521–30, 
out. 2014. 
 
 
CHODZKO-ZAJKO, W. J. et al. Exercise and physical activity for older adults. 
Medicine and Science in Sports and Exercise, v. 41, n. 7, p. 1510–1530, 2009. 
 
 
DA SILVA, L. A. et al. Effects of aquatic exercise on mental health, functional 
autonomy and oxidative stress in depressed elderly individuals: A randomized 
clinical trial. Clinics, v. 74, p. 1–7, 2019. 
 
 



54 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

DE OLIVEIRA, R. J. et al. Association between sarcopenia-related phenotypes and 
aerobic capacity indexes of older women. Journal of sports science & medicine, v. 8, 
n. 3, p. 337–43, 2009. 
 
 
DENISE FERNANDES MOREIRA, L. et al. High-intensity aquatic exercises 
(HydrOS) improve physical function and reduce falls among postmenopausal 
women. Menopause, v. 20, n. 10, p. 1012–1019, 2013.  
 
 
DEVEREUX, K.; ROBERTSON, D.; BRIFFA, N. K. Effects of a water-based program 
on women 65 years and over: A randomised controlled trial. Australian Journal of 
Physiotherapy, v. 51, n. 2, p. 102–108, 2005. 
 
 
DIAS, R. C.; DIAS, J. M. D.; RAMOS, L. R. Impact of an exercise and walking 
protocol on quality of life for elderly people with OA of the knee. Physiotherapy 
research international : the journal for researchers and clinicians in physical therapy, 
v. 8, n. 3, p. 121–30, 2003. 
 
 
FRONTERA, W. R. et al. A cross-sectional study of muscle strength and mass in 45- 
to 78-yr-old men and women. Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 
v. 71, n. 2, p. 644–50, ago. 1991. 
 
 
FRONTERA, W. R. et al. Aging of skeletal muscle: a 12-yr longitudinal study. Journal 
of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), v. 88, n. 4, p. 1321–6, abr. 2000. 
 
 
JANSSEN, I. et al. Skeletal muscle mass and distribution in 468 men and women 
aged 18-88 yr. Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), v. 89, n. 1, p. 
81–8, jul. 2000. 
 
 
KANITZ, A. C. et al. Effects of two deep water training programs on cardiorespiratory 
and muscular strength responses in older adults. Experimental Gerontology, v. 64, p. 
55–61, 2015. 
 
 
KARINKANTA, S. et al. Factors predicting dynamic balance and quality of life in 
home-dwelling elderly women. Gerontology, v. 51, n. 2, p. 116–21, 2005. 
 
 
KIEFFER, H. S. et al. The Effects of a Short-Term Novel Aquatic Exercise Program 
on Functional Strength and Performance of Older AdultsInternational Journal of 
Exercise Science. [s.l: s.n.]. Disponível em: <http://www.intjexersci.com>. 
 
 



55 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

KRIST, L.; DIMEO, F.; KEIL, T. Can progressive resistance training twice a week 
improve mobility, muscle strength, and quality of life in very elderly nursing-home 
residents with impaired mobility? A pilot study. Clinical interventions in aging, v. 8, p. 
443–8, 2013. 
 
 
MADUREIRA, M. M. et al. A 12-month randomized controlled trial of balance training 
in elderly women with osteoporosis: improvement of quality of life. Maturitas, v. 66, n. 
2, p. 206–11, jun. 2010. 
 
 
MC, A. V. et al. Influence of a Physical Training Program on Muscle Strength , 
Balance and Gait Velocity Among Women With Osteoporosis. Rev Bras Fisioter, v. 
10, n. 4, p. 441–448, 2006. 
 
 
PAL, R. et al. Age-related changes in cardiovascular system, autonomic functions, 
and levels of BDNF of healthy active males: Role of yogic practice. Age, v. 36, n. 4, 
2014. 
 
 
REICHERT, T. et al. Continuous and interval training programs using deep water 
running improves functional fitness and blood pressure in the older adults. Age, v. 
38, n. 1, p. 1–9, 1 fev. 2016. 
 
 
REWALD, S. et al. Effect of aqua-cycling on pain and physical functioning compared 
with usual care in patients with knee osteoarthritis: study protocol of a randomised 
controlled trial. BMC musculoskeletal disorders, v. 17, n. 1, p. 88, 2016. 
 
 
ROGERS, M. A.; EVANS, W. J. Changes in skeletal muscle with aging: effects of 
exercise training. Exercise and sport sciences reviews, v. 21, p. 65–102, 1993. 
 
 
TOMÁS, M. T. et al. Functional Capacity and Levels of Physical Activity in Aging: A 
3-Year Follow-up. Frontiers in medicine, v. 4, n. January, p. 244, 2017. 
 
 
TORRES-RONDA, L.; SCHELLING I DEL ALCÁZAR, X. The properties of water and 
their applications for training. Journal of Human Kinetics, v. 44, n. 1, p. 237–248, 
2014. 
 
 
UNITED NATIONS, DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, 
P. D. (2013). World Population Ageing 2013. [s.l: s.n.]. 



56 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

CORRELAÇÃO ENTRE A FORÇA DE PREENSÃO MANUAL E OS 

FATORES DA APTIDÃO FUNCIONAL EM IDOSOS6 

 
Henrique Moreira de Assis1 

Bruno Teixeira Barbosa2 

 

1 Estudante de Graduação, Centro Universitário de João Pessoa, UNIPÊ 
2 Professor Assistente, Centro Universitário de João Pessoa, UNIPÊ 

 

 

RESUMO 

 

 

Introdução:  Com a sarcopenia oriunda do processo de envelhecimento surgem 
resultados prejudiciais ao idoso como a inaptidão funcional. Sendo importante medir 
esse declínio da aptidão funcional, estudos indicam o teste de força de preensão 
manual como uma forma fácil, rápida e relativamente de baixo custo de determinar tal 
risco de declínio. Assim é importante questionar se há uma correlação entre força de 
preensão manual e os fatores da aptidão funcional. Objetivo: Correlacionar a força 
de preensão manual e os fatores da aptidão funcional em idosos. Métodos: A amostra 
foi composta por 29 idosos (6 homens e 23 mulheres), com idade igual ou superior a 
60 anos. Para o teste de força de preensão manual foi utilizado o protocolo de 
preensão manual proposto por Fernandes e Marins (2011). Foi utilizado como 
instrumento de avaliação a bateria de testes da American Alliance for Health, Physical 
Education, Recreation and Dance para avaliação da aptidão funcional. Resultados: 
Não foi encontrado nenhuma correlação estatisticamente significante entre a Força de 
Preensão Manual e as variáveis de Aptidão Funcional, porém entre essas ultimas foi 
possível verificar algumas correlações positivas e negativas. Conclusão: Os 
resultados desse estudo mostram uma não correlação da força de preensão manual 
com os fatores da aptidão funcional, mas não descartam que seja possível.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O envelhecimento é um fato inerente ao ser humano, e segundo Paradella 

(2018), a população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos 

anos e entre 2012 e 2017 ganhou 4,8 milhões de idosos (um crescimento de 18%) 

superando a marca dos 30,2 milhões, se tornado cada vez mais representativo no 

Brasil. As mulheres idosas são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões 

(56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo) 

(PARADELLA, 2018). Segundo Tomás e colaboradores (2018), de 2000 a 2050 o 

número de pessoas, no mundo, com mais de 60 anos dobrará e com mais de 80 anos 

quadruplicará. Ainda segundo eles, a perda de independência física ocorre à medida 

que as pessoas envelhecem. 

Em referência a este fenômeno é importante dizer que o envelhecimento causa 

a redução da força muscular (FRONTERA et al., 2000; GIAMPAOLI et al., 1999; 

LAURETANI et al., 2003), e essa redução está associada a resultados prejudiciais 

(TAEKEMA et al., 2010), como a fragilidade (CAPODAGLIO et al., 2005), o aumento 

no risco de quedas (GRUNDSTROM; GUSE; LAYDE, 2012), a redução da função e 

capacidade física (CHODZKO-ZAJKO et al., 2009) e maiores chances de se ter 

distúrbios osteomioarticulares como osteoartrite de joelho e quadril (CROSS et al., 

2014). 

Em diversos estudos foi constatado que a Força de Preensão Manual (FPM) 

serve como ferramenta para predizer limitações funcionais da velhice (GIAMPAOLI et 

al., 1999; LAURETANI et al., 2003; RANTANEN et al., 1999, 2002; TAEKEMA et al., 

2010). 

Segundo Taekema et al. (2010), as medidas de força muscular podem ser úteis 

como parte de uma avaliação clínica de pacientes idosos mais velhos para determinar 

quem tem maior risco de declínio acelerado no futuro próximo. No estudo feito com 

555 participantes com 85 anos, a menor FPM foi correlacionada com escores mais 

baixos nos domínios funcionais (atividades da vida diária, atividades instrumentais da 

vida diária e velocidade de caminhada), psicológico e social de saúde. A FPM mais 

baixa previu um declínio acelerado nas atividades da vida diária (AVD) e cognição, 

mas não na saúde social. 
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 Verificando na literatura o uso da FPM para predizer o declínio da Aptidão 

Funcional, objetivamos, no presente estudo, correlacionar a FPM e os fatores da 

aptidão funcional em idosos. 

O teste de preensão manual utilizando o dinamômetro manual é recomendado 

pela American Society of Hand Therapist (ASHT), sendo considerado o “padrão ouro” 

para avaliação da força manual (FERNANDES; MARINS, 2011). 

Neste estudo foi correlacionado a FPM, coletada através do protocolo de 

preensão manual proposto por Fernandes e Marins (2011), com os fatores de Aptidão 

Funcional, coletados através do protocolo da American Alliance for Health, Physical 

Education, Recreation and Dance (AAHPERD) adaptada para idosos 

institucionalizados por Benedetti e colaboradores (2014). 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

 

2.1 SUJEITOS 

 

 

O presente estudo é do tipo correlacional e transversal. Participaram do estudo 

29 idosos com idade igual ou superior a 60 anos, com capacidade física preservada 

para realização de exercícios físicos e usuários participantes do projeto da extensão 

“Hidroginástica na Terceira Idade” realizado no complexo aquático do Centro 

Universitário de Joao Pessoa – Unipê. O projeto de extensão ocorreu durante o 

período vespertino, das 16:00 às 17:00, três vezes na semana em dias alternados. A 

participação do idoso no presente projeto de extensão foi condicionada a 

apresentação de atestado médico que permitiu ao voluntário desenvolver exercício 

físico orientado. Foi considerada perda amostral os sujeitos que faltaram a, pelo 

menos, 30% das sessões ou contabilizaram 4 faltas consecutiva. 

O trabalho respeitou as normas éticas do Conselho Nacional de Saúde da 

resolução 510/16 e a declaração de Helsinki de 1964. A realização desta investigação 

foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde 

(CEP/CCS/UFPB), sendo aprovado sobe o registro 79609117.0.0000.5188. Os 
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voluntários assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), 

obedecendo a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

2.2 FORÇA DE PREENSÃO MANUAL 

 

 

Para a pesquisa foi utilizado o protocolo de preensão manual proposto por 

Fernandes e Marins (2011) em seu artigo. O protocolo descreve uma série de 

recomendações para que a aplicação do teste transcorra da melhor forma, sendo elas: 

posição para realização do teste, instruções, número de medidas, período de 

descanso entre as tentativas, duração do tempo de contração e aquecimento pré-

teste. 

 

Figura 1. Teste de força de preensão manual. 

 

Fernandes e Marins (2011) citam que para o registro da força de preensão 

manual máxima o método mais utilizado é a média de três medidas, porém salienta 

que é interessante que seja computado o maior valor registrado entre as três medidas 

realizadas de forma alternada em cada braço. Portanto foi usado para a análise dos 

dados o valor máximo registrada no membro dominante e não dominante. 
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2.2.1 Instrumentos para coleta de dados 

 

 

Neste teste foi avaliada a força isométrica utilizando o dinamômetro de 

preensão manual Takey® modelo SMEDLEY III T18. 

 

 

2.3 APTIDÃO FUNCIONAL 

 

 

Para a pesquisa foi utilizado a bateria de testes da AAHPERD adaptada para 

idosos institucionalizados, bateria essa testada, validada e publicada por Benedetti e 

colaboradores (2014) em artigo onde a descrição de cada teste pode ser conferida e 

comprovada. Tal bateria é de fácil aplicação, de baixo custo e de baixo risco na 

execução que avalia a aptidão funcional de idosos por meio de cinco testes físicos, 

sendo eles teste de agilidade e equilíbrio dinâmico, teste de coordenação, teste de 

flexibilidade, teste de resistência aeróbia, teste de força e resistência de membros 

superiores. Os testes foram aplicados no ginásio fechado com condições climáticas e 

ambientais favoráveis e com isonomia entre os voluntários para que não houvesse 

nenhum prejuízo nas respostas das avaliações. 

 

 

2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Foram utilizados os dados coletados antes do início as atividades na piscina. 

Os dados foram tabulados e analisados pelo Software estatístico GraphPad Prism 

versão 8.3.0, a normalidade dos dados foi avaliada por Shapiro-Wilk e a 

homogeneidade por Levene. Para análise da correlação foi utilizado a análise de 

Pearson. Foi considerado um valor de p<0,05 para as diferenças estatisticamente 

significantes. 
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3 RESULTADOS 

 

 

Participaram do estudo 6 homens idosos (65,2 ± 2,5 anos) e 23 mulheres idosas 

(66,4 ± 4,2 anos), que não apresentavam limitações osteomioarticulares para 

execução dos protocolos experimentais. 

Os voluntários foram submetidos a bateria de testes da AAHPERD e ao teste 

de FPM sem nenhum evento adverso. O presente estudo não verificou correlação 

estatisticamente significante entre a FPM e Agilidade (r = -0,05; p = 0,80), 

Coordenação (r = -0,02; p = 0,91), Flexibilidade (r = -0,21; p = 0,27), Força de membros 

superiores (r = 0,18; p = 0,35) e Resistência aeróbia (r = -0,26; p = 0,17). 

Entretanto, apesar de não ter sido encontrado nenhuma correlação 

estatisticamente significante entre a FPM e as variáveis de Aptidão Funcional, ao 

analisar essas ultimas entre si foi possível verificar algumas correlações positivas e 

negativas que podem serem vistas na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Análise da correlação entre força e agilidade, resistência aeróbia e 
agilidade, força e coordenação e resistência aerovia e coordenação em idosos 

submetidos a bateria de testes da AAHPERD. 
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Nesse sentido foram verificadas correlações negativas estatisticamente 

significantes entre a Força de membros superiores e Agilidade (r = -0,48; p < 0,01) e 

a Força de membros superiores e Coordenação motora (r = -0,51; p < 0,01). Ainda 

foram encontradas correlações positivas estatisticamente significantes entre a 

Agilidade e Resistência aeróbia (r = 0,38; p < 0,05) e Coordenação motora e 

Resistência aeróbia (r = 0,40; p = 0,02). 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

 

Objetivo do presente estudo foi correlacionar a Força de Preensão Manual e as 

variáveis de aptidão funcional em idosos. Apesar de não ter sido encontrada nenhuma 

correlação estatisticamente significante entre a FPM e as variáveis de aptidão 

funcional, verificamos correlações positivas e negativas ao analisar essas ultimas 

entre si. 

Lauretani e colaboradores (2003) fizeram uma extensa revisão da literatura 

onde mostrou que a FPM está transversalmente associada à incapacidade e prediz a 

incapacidade futura até 25 anos antes do desenvolvimento do resultado da 

incapacidade. Porém alguns detalhes tornam essa ferramenta ineficiente. De acordo 

com Giampaoli e colaboradores (1999) uma menor concentração de colesterol de 

lipoproteína de alta densidade foi o único fator que predisse a incapacidade em 

homens com 76 anos ou menos sendo a FPM associada ao grupo dos 77 anos ou 

mais. Nesse sentido, os idosos do presento estudo estão numa faixa etária abaixo da 

indicada para o teste de FPM (66,03 ± 5,8 anos). 

Lauretani e colaboradores (2003) sugerem um limiar diagnóstico da FPM que 

melhor discrimina indivíduos com limitações de mobilidade de 30 kg em homens e 20 

kg em mulheres. Avaliando os resultados coletados na atual pesquisa, apenas 7 

idosos (24,14%) se encontram no limiar de diagnóstico, sendo dois deles (28,57%) 

por 0,5 kg de diferença. Descrevem ainda alguns problemas potenciais intrínsecos a 

esse método que devem ser considerados: a FPM é provavelmente apropriada para 

monitorar a eficácia de tratamentos sistêmicos, tanto farmacológicos quanto não 

farmacológicos, com o objetivo de melhorar a força muscular, no entanto, intervenções 
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com exercícios podem ter um impacto diferencial em diferentes grupos musculares e 

devem ser monitoradas com medidas regionais apropriadas; além disso, em pacientes 

afetados por artrite reumatoide, osteoartrite da mão ou síndrome do túnel do carpo, a 

força de preensão pode não estar fortemente correlacionada com a função muscular 

global. Entretanto, no presente estudo não foi avaliado se anteriormente ao teste os 

participantes praticavam algum exercício físico e nem se possuíam tais limitações. 

No estudo de Onder e colaboradores (2005) onde foi avaliado a capacidade 

das medidas de desempenho dos membros superiores e inferiores para prever 

incapacidade progressiva e catastrófica nas AVDs, mobilidade e função dos membros 

superiores, todas as medidas dos membros inferiores e superiores, com exceção da 

FPM, foram consistentemente associadas ao aparecimento da incapacidade 

progressiva das AVDs. Eles sugerem que as medidas de desempenho das 

extremidades inferiores podem representar medidas gerais de saúde e desempenho 

físico e não apenas indicadores específicos de má função localizada. Por outro lado, 

eles afirmam que a FPM foi um preditor muito específico de incapacidade progressiva 

da extremidade superior do incidente futuro, sugerindo que essa medida pode ser 

válida apenas em sua especificidade de domínio. 

O estudo se limita aos usuários presentes nas atividades da extensão de 

“Hidroginástica na Terceira Idade” realizado no complexo aquático do Centro 

Universitário de João Pessoa – Unipê. 

Finalmente, apesar de os resultados desse estudo não mostrarem uma 

correlação da Força de Preensão Manual com os fatores da aptidão funcional, não se 

descartam que tal correlação seja possível. E é importante salientar que foi possível 

verificar algumas correlações positivas e negativas entre as variáveis de Aptidão 

Funcional, ao analisá-las entre si o que levantam questões importantes para novas 

pesquisas. 
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RESUMO 

 

 

A atividade física tem tomado um espaço de fundamental importância no tratamento 
e prevenção de doenças relacionadas tanto a hipertensão como também a qualidade 
do sono. Atualmente vem-se pesquisando bastante sobre sua eficácia na busca de se 
melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essa revisão de literatura avaliou as 
possíveis influencias do exercício físico de intensidades variadas na qualidade do 
sono em adultos e idosos. Para isso foi realizado uma busca na base de dados 
PubMed e nas referências dos artigos selecionados a partir da busca com os termos: 
exercise [MeSH], physical exercise [MeSH], sleep quality, self-reported sleep quality, 
adult [MeSH], young adult [MeSH], elderly [MeSH], old adult e aged [MeSH]. Os termos 
foram adicionados aos operadores booleanos “AND” e “OR”, de modo que se formou 
a seguinte estratégia de busca: (((“exercise”) OR (“physical exercise”)) AND ((“sleep 
quality”) OR (“self-reported sleep quality”))) AND (((((“adult*”) OR (“young adult*”)) OR 
(“elderly”)) OR (“old adult*”)) OR (“aged”)) para a descrição da população. Após 
aplicada a estratégia de busca, permitiu a localização de 942 artigos no PubMed. Após 
a seleção, foi realizada uma breve leitura de títulos e resumos, que culminou na 
seleção de 26 artigos, após leitura detalhada foram descatados 16 artigos assim, 
finalizando em 10 artigos. A exclusão dos 916 artigos foram referentes à inadequação 
ao tema proposto nesta revisão de literatura. Deste modo, a prática de atividade física 
de diferentes intensidades trás benefícios tanto para a qualidade do sono quanto para 
a melhora da qualidade de vida de um modo geral. 
 

Palavra-chave: exercício; exercício físico; qualidade do sono; idoso 
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ABSTRACT 

 

 

Physical activity has taken on a space of fundamental importance in the treatment and 
prevention of diseases related to both hypertension and sleep quality. Currently, a lot 
of research has been done on its effectiveness in the quest to improve people's quality 
of life. This literature review evaluated the possible influences of physical exercise of 
varying intensities on sleep quality in adults and the elderly. For this, a search was 
performed in the PubMed database and in the references of the articles selected from 
the search with the terms: exercise [MeSH], physical exercise [MeSH], sleep quality, 
self-reported sleep quality, adult [MeSH], young adult [MeSH], elderly [MeSH], and old 
adult aged [MeSH]. The terms were added to the Boolean operators “AND” and “OR”, 
so that the following search strategy was formed: ((((“exercise”) OR (“physical 
exercise”)) AND ((“sleep quality”) OR (“Self-reported sleep quality”))) AND ((((((“adult 
*”) OR (“young adult *”)) OR (“elderly”)) OR (“old adult *”)) OR (“ aged ”)) for the 
description of the population. After applying the search strategy, it allowed 942 articles 
to be located on PubMed. After the selection, a brief reading of titles and abstracts was 
carried out, which culminated in the selection of 26 articles, after detailed reading 16 
articles like this were discarded, ending in 10 articles. The exclusion of 916 articles 
was related to the inadequacy of the theme proposed in this literature review. Thus, 
the practice of physical exercise of different intensities brings benefits both for the 
quality of sleep and for the improvement of the quality of life in general. 
 

Key words: Exercise; Physical exercise; Sleep quality; Aged 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os idosos somam em média 12% da população mundial, onde pode chegar a 

dobrar esse número em 2050 e até 2100 ter esse valor triplicado. Ter uma população 

com uma longevidade alta pode ser considerada uma população com uma história de 

sucesso para a humanidade. Esses anos adicionais de vida permitem à população 

planejar o futuro de novas possibilidades e com mais momentos afetivos do que as 

gerações anteriores, dependendo de um fator determinante: a saúde (TAVARES et 

al., 2017). 

Sabendo disso, as políticas públicas podem contar com a participação dessa 

importante população na elaboração de projetos para levarem uma boa qualidade de 

vida e tem ressaltado o sentido positivo do envelhecimento, a contribuição da pessoa 

idosa com sua riqueza de conhecimentos, habilidades, experiências na vida cotidiana 
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e laboral. São utilizados diferentes termos para nos referirmos aos indivíduos que 

fazem parte dessa população: envelhecimento bem-sucedido, envelhecimento ativo 

e, mais recentemente, foi proposto pela Organização Mundial da Saúde OMS 

novamente a utilização do termo envelhecimento saudável (VERAS; OLIVEIRA, 

2018). 

Existe o conhecimento sobre as mudanças que ocorrem nas características do 

sono ao longo da vida. A má qualidade vivida por pessoas de idade mais avançada é 

vista como um resultado inevitável do envelhecimento, por muitos que buscam 

conhecer um pouco mais sobre o assunto. Modificações no padrão de sono e repouso 

alteram o balanço homeostático, com repercussões sobre a função psicológica, 

sistema imunológico, desempenho, resposta comportamental, humor e habilidade de 

adaptação (MORENO et al., 2019). 

Os fatores que contribuem para os problemas de sono na velhice podem ser 

agrupados nas seguintes categorias: 1) dor ou desconforto físico; 2) fatores 

ambientais; 3) desconfortos emocionais e 4) alterações no padrão do sono. 3 Um 

grande número de idosos apresenta alterações na qualidade do sono, principalmente 

as dificuldades em conciliar o sono, sono entrecortado ou fragmentado, sono muito 

superficial. Nos idosos, o próprio ritmo circadiano sofre alterações e não são raros os 

casos que o idoso fica acordado a noite e sonolento de dia (MAGALHÃES et al., 2017). 

Entretanto, embora haja uma baixa na consolidação do sono-vigília entre os idosos, a 

sua qualidade nessa população não deve necessariamente ser ruim (MALEK-

AHMADI et al., 2016).  

No Brasil, pesquisas apontam que há cerca de dez a vinte milhões de pessoas 

apresentando problemas diretamente relacionados ao sono. Esses dados são 

preocupantes, principalmente do ponto de vista da saúde pública, uma vez que a 

qualidade do sono está diretamente associada a doenças crônicas não transmissíveis, 

como: hipertensão arterial, obesidade e síndrome metabólica, além da associação 

com uma pior qualidade de vida (LINS JUNIOR et al., 2019). 

Os idosos têm particularidades bem conhecidas, assim onde há um risco maior, 

há mais doenças crônicas e fragilidades, gerando mais custos, muitas vezes com 

menos recursos sociais e financeiros, porém, sabemos que a prática de exercício físico 

entre pessoas dessa população é um pouco baixa. 
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Assim levando em conta a importância do exercício na regulação do sono, 

algumas literaturas descrevem um possível impacto positivo do exercício físico na 

qualidade do sono, não só no público em análise neste presente estudo, mas, também 

em um contexto geral. É de suma importância o incentivo de crianças saudáveis, para 

se ter uma garantia de um envelhecimento mais ativo e havendo uma preservação de 

muitas capacidades físicas e uma boa qualidade do sono (VERAS; OLIVEIRA, 2018). 

 

 

2 OBJETIVO 

 

 

 Elaborar uma revisão de literatura sobre os efeitos do exercício físico na 

qualidade do sono de adultos e idosos. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

O presente artigo corresponde a uma pesquisa de revisão de literatura, no qual 

teve o intuito de analisar os benefícios do exercício físico na qualidade do sono em 

adultos e idosos. Para obter os artigos científicos, foi desenvolvida uma estratégia de 

busca na base de dados PubMed, assim como nas referências dos artigos 

selecionados ao final da busca. A busca dos artigos ocorreu no mês de Setembro de 

2020. 

Na base de dados PubMed, a busca foi realizada utilizando descritores 

controlados e não controlados. Para a variável de exercício físico, foram utilizados os 

termos “exercise” e “physical exercise”; sobre a variável de qualidade do sono os 

termos “Self-reported sleep quality” e “sleep quality” foram utilizados; acerca da 

variável da população do estudo, foram utilizados os termos “adult*”, “young adult*”, 

“elderly”, “older adult*” e “aged”. 

Após a definição dos termos, a seguinte estratégia de busca foi elaborada: 

(((“exercise”) OR (“physical exercise”)) AND ((“sleep quality”) OR (“self-reported sleep 
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quality”))) AND (((((“adult*”) OR (“young adult*”)) OR (“elderly”)) OR (“old adult*”)) OR 

(“aged”)). 

Para seleção da amostra, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 

textos publicados na íntegra em bases de dados internacionais e especializadas, com 

assunto principal sobre exercício físico, adulto e idoso, qualidade do sono, sem 

restrição de língua. 

Após aplicada a estratégia de busca, os títulos e resumos dos artigos foram 

lidos para inclusão daqueles que se adequam ao objetivo deste estudo. Depois de 

selecionados os estudos, as referências de cada estudo foram analisadas quanto a 

sua pertinência de entrada no estudo. 

A estratégia de busca utilizada permitiu a localização de 942 artigos no 

PubMed. Após a seleção, foi realizada uma breve leitura de títulos e resumos, que 

culminou na seleção de 26 artigos, foram excluído 16 artigos por estarem repetidos 

ou não abordar a temática desejada. A exclusão dos 916 artigos foram referentes à 

inadequação ao tema proposto nesta revisão de literatura.  

 

 

Figura 1: Fluxograma representando procedimento para busca do artigo. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

A tabela 1 representa os principais achados em artigos científicos sobre os 

efeitos do exercício físico na qualidade do sono de adultos e idosos. 

 

resultando em 10 artigos 

foram excluído 16 artigos por estarem repetidos ou não abordar a temática desejada

Culminou na seleção de 26 artigos.

Foi realizada uma breve leitura de títulos e resumos.

Foram localizados  942 artigos. 

A busca foi realizada na base de dados PubMed.

ESTRATÉGIA DE BUSCA
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Tabela 1 Síntese do resultado da busca 

Autor/ ano Amostra Duração da atividade Resultados 

HARTESCU et al. (2015) N=41adultos. 
30 F; 11 M 24 semanas Melhora na qualidade do 

sono 

DELEVATTI et al. (2018) N=37 sexo não 
especificado 

12 semanas. 
Melhora na qualidade do 

sono 

REID et al. (2010) N=17, adultos e idosos, 
16 F 1 M 

16  semanas Melhora na qualidade do 
sono 

EL-KADER et al. (2019) N=40 idosos 24 semanas 
Melhora na qualidade do 

sono 

BADEMLI et al. (2019) N=176 idosos 20 semanas 
Melhora na qualidade do 

sono 

MORITA et al. (2017) N=43 adultos e idosos. Não informado Melhora na qualidade do 
sono 

HERRICK et al. ( 2018) N=43 Idosos 17 M 26 F 7 semanas 
Não melhora significativa 

na qualidade do sono 

BRENEMAN et al. (2019) N=51 F idosas 16 semanas 
Melhora na qualidade do 

sono 

KARIMI et al. (2016) N=46 idosos 8 semanas 
Melhora na qualidade do 

sono 

CHEN  et al. (2016) N=67 idosos e apenas 63 
completaram 

8 semanas 
Melhora na qualidade do 

sono 

N- amostra; M- masculino; F- Feminino 

 

Na pesquisa de Hartescu, Morgan e Stevinson (2015), foram passados como 

seriam realizados os exercícios físicos de intensidade moderada como 'caminhada 

rápida', no ambiente de sua escolha, no tempo escolhido pelo praticante. O programa 

de treino começou com um período de condicionamento físico de 4 semanas, onde 

após esse período os participantes foram obrigados a caminhar por pelo menos 30 

minutos por dia, em pelo menos 5 dias da semana, totalizando pelo menos 150 

minutos de atividade física de intensidade moderada no final de cada semana. 

Executar um nível mínimo de 150 min de atividade física de intensidade 

moderada, realizada em 5 dias por semana, é um objetivo recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde OMS, 2010 e adotada pelos sistemas de saúde em 

todo o mundo. O estudo Hartescu, Morgan e Stevinson (2015) aponta que, entre 

indivíduos sedentários que atendem aos critérios diagnósticos de pesquisa para 

insônia, esse nível de atividade está diretamente ligado a uma redução significativa 

da gravidade dos sintomas de insônia e um humor significativamente alterado. É de 

suma importância que essas melhorias significativas nos indicadores de sono e humor 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jsr.12297#jsr12297-bib-0036
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não tiveram relação com a exposição média diária à luz, bem como do estado de 

saúde e social dos participantes. 

O estudo de Delevatti et al (2018) com pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 

(DM2), não praticantes de exercícios regularmente, foram designados para o grupo 

de treinamento aeróbico aquático, e outro grupo de treinamento aeróbico em ambiente 

terrestre. O treinamento físico teve uma duração de 12 semanas, dividido em três 

sessões semanais (45 min / sessão), com intensidade aumentando de 85% a 100% 

da frequência cardíaca do limiar anaeróbio durante as intervenções. Todos os 

resultados foram avaliados no início do programa e 12 semanas depois sua 

realização. O estudo em destaque demonstra que um programa de treinamento 

aeróbio realizado em ambiente aquático melhora a qualidade de vida e a qualidade 

do sono de pacientes com DM2 de forma semelhante a um programa de treinamento 

aeróbio em terra firme, sendo uma excelente alternativa para esses indivíduos. 

Na pesquisa de Reid et al (2010) os participantes foram 23 homens e mulheres 

sedentários saudáveis residentes na comunidade que tinham idades de 55 anos ou 

mais, com queixa de dificuldade em adormecer e / ou permanecer dormindo, quando 

conseguiam dormir, acompanhada por déficit no funcionamento diurno por pelo menos 

3 meses. Adicionados a isso, os participantes foram obrigados a realizarem as 

atividades da vida diária sem ajuda e sem déficits cognitivos significativos, ter 

dificuldade no sono ou despertar mais cedo do que o desejado se antes das 6h  e um 

tempo total de sono inferior a 6,5  h, conforme determinado pela actigrafia e diário do 

sono por um período de 7 dias. 

Os resultados mencionados na pesquisa mostram que um programa de 

exercícios físicos aeróbicos de intensidade moderada de 16 semanas e educação 

sobre higiene do sono podem efetivamente melhorar a qualidade do sono, o humor e 

a qualidade de vida autor relatados em idosos com insônia crônica. Esses resultados 

destacam o potencial dos programas estruturados de exercícios físicos para melhorar 

a eficácia dos métodos comportamentais padrão no tratamento da insônia 

(especialmente em pessoas sedentárias). 

Em um estudo para idosos, após 6 meses de treinamento aeróbio, o tempo total 

de sono, a eficiência do sono e a latência do início do sono desse grupo aumentaram 

significativamente, enquanto o tempo de despertar e a latência do movimento rápido 

dos olhos após o início do sono diminuíram com Em comparação com o valor obtido 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/anaerobic-threshold
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/type-2-diabetes
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antes do treinamento aeróbio, 6 meses após o treinamento aeróbio é 

significativamente melhorado.  

O exercício físico pode ser considerado uma terapia não medicamentosa para 

alterar a qualidade do sono e a inflamação em idosos (EL-KADER; AL-JIFFRI, 2019).  

O autor Bademli et al. (2019) confirmaram esse achado, o que mostra que a 

função cognitiva e a qualidade do sono dos idosos melhoraram devido a um programa 

de exercícios físicos de 20 semanas. Recomenda-se que a prática de exercícios 

físicos seja incluída na intervenção de enfermagem do idoso com comprometimento 

cognitivo leve (CCL). 

Os participantes do estudo Morita, Sasai-Sakuma e Inoue (2017) foram 

atribuídos a dois estados de exercício (exercício matinal e noturno), com base no 

estado de equilíbrio, seguindo o estado basal, com duas semanas entre cada estado. 

O exercício físico agudo não pode melhorar a qualidade subjetiva do sono. Os 

exercícios matinais reduzem o número de mudanças de fase durante a noite. A 

velocidade de excitação e o número de mudanças de fase diminuíram principalmente 

na segunda metade da noite em todos os grupos. O exercício matinal agudo pode 

melhorar a qualidade do sono noturno para pessoas que têm dificuldade em 

adormecer, especialmente tarde da noite. 

No estudo conduzido por Herrick, Puri e Richards (2018), não relatamos que 

idosos institucionalizados não apresentassem diferenças significativas na estrutura do 

sono agudo no mesmo dia entre exercícios e nenhum exercício. Concluímos que, 

entre os idosos hospitalizados, a realização de exercícios resistidos agudos não altera 

a estrutura do sono no mesmo dia. Demonstramos anteriormente que após 7 semanas 

de treinamento de resistência e atividades sociais, a estrutura do sono de idosos 

institucionalizados melhorou e a gravidade da apneia obstrutiva do sono foi reduzida. 

Agora relatamos que os efeitos benéficos do treinamento não causam perturbações 

agudas do sono. Movimento de resistência. Os resultados confirmaram que os efeitos 

benéficos no sono são o resultado da adaptação cumulativa ao exercício, não uma 

resposta ao exercício agudo.  

Pesquisar intervenção de exercícios com mulheres idosas é caminhar em uma 

esteira. Use um modelo multinível para verificar se o exercício estruturado afeta os 

resultados do sono da noite correspondente. No geral, a análise incluiu dados de 1.362 

noites. No modelo não ajustado e ajustado, o tempo para adormecer à noite após o 
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exercício estrutural agudo era significativamente mais cedo do que à noite sem 

exercício estrutural. Não há diferenças em outros parâmetros do sono entre dias de 

exercícios e dias sem exercícios. Nessa população pouco pesquisada, compreender 

os efeitos dos exercícios no sono pode ajudar a melhorar a qualidade geral do sono 

(BRENEMAN et al., 2019). 

O efeito do programa de exercícios na qualidade do sono de idosos foi 

estudado. Os resultados mostraram que, no período pós-teste, houve diferenças 

significativas entre os dois grupos em termos de qualidade do sono, tempo para 

adormecer, tempo de sono, uso de soníferos, problemas no trabalho diário e qualidade 

geral do sono. Portanto, o programa de exercícios pode melhorar a qualidade do sono 

em idosos, além de melhorar a qualidade do sono mental, reduzir o tempo para 

adormecer, aumentar o tempo de sono, reduzir a medicação para dormir e reduzir os 

problemas nas tarefas diárias (KARIMI et al., 2016). 

De acordo com as pesquisas acima, a velhice está relacionada a alterações 

físicas e psicológicas, que em alguns casos podem causar distúrbios do sono. Nossos 

resultados e relatórios de pesquisas semelhantes indicam que a maioria dos idosos 

sofre de distúrbios do sono. Ao permitir que os participantes pratiquem exercícios 

físicos organizados, a qualidade do sono dos participantes pode ser melhorada. Os 

resultados apoiam a eficácia do exercício físico na qualidade do sono. Recomenda-se 

aumentar a prática de exercícios físicos nas atividades diárias dos idosos. 

O estudo de Chen et al. (2016) usou métodos de medição objetivos de vários 

parâmetros do sono para avaliar o efeito de um programa de esportes aquáticos de 

intensidade moderada de 8 semanas, que foi conduzido duas vezes por semana e 

incluiu uma amostra de sono de adultos com deficiências leves Em comparação com 

o grupo de controle, a latência do início do sono do grupo de exercício foi 

significativamente reduzida, a eficiência do sono foi maior e efeitos significativos foram 

encontrados. 

Consistente com os resultados do estudo usando medidas objetivas do sono 

para avaliar os efeitos de outras formas de programas de exercícios, o estudo 

descobriu que a latência do sono foi significativamente reduzida e a eficiência do sono 

foi melhorada, mas o TST (duração do sono) não o fez depois de participar de esportes 

aquáticos para idosos. O aumento na eficiência do sono pode ser explicado em parte 

pela redução da latência do sono. Portanto, o efeito do exercício físico pode depender 
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do tipo de insônia (início do sono ou manutenção do sono). Esses achados indicam 

que o exercício físico pode ser mais benéfico para iniciar o sono, mas não é bom para 

manter o sono em idosos (CHEN et al., 2016). 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

Tendo como base os achados nessa revisão de literatura, podemos concluir 

que a qualidade do sono em pessoas praticantes de atividade física de qualquer 

modalidade, numa intensidade de leve a moderada pode apresentar uma melhora 

mesmo que levemente acentuada, na qualidade de vida de adultos e idosos.  
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RESUMO 

 

 

Objetivo: Avaliar a qualidade de vida de idosos em um programa de treinamento 

aquático de 12 semanas. Métodos: A amostra foi composta por 32 idosos do sexo 

feminino (n=26) e masculino (n=6), com idade de 66,3± 4,80 anos. Foram submetidos 

a um programa de treinamento aquático com duração de 60 minutos dividido em 

aquecimento, parte principal e volta a calma. Foi utilizado com instrumento de 

avaliação o questionário WHOQOL-OLD para análise da qualidade de vida. 

Resultados: Foi observado melhoras estatisticamente significativas na participação 

social (pré vs 12 semanas: 76,6± 17,1 vs 86,7± 

12,4, respectivamente) e qualidade de vida (pré vs 12 semanas: 58,6± 10,7 vs 62,8± 

9,3, respectivamente) Conclusão: Os resultados sugerem que o exercício aquático é 

eficaz para uma melhoria na qualidade de vida e participação social dos idosos. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Qualidade de Vida. Exercício Aquático. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O envelhecimento é um fator fisiológico que atinge a todos os seres humanos 

(FERREIRA et al., 2010) No brasil em 1960, o número de idosos maiores de 60 anos 

ultrapassou os 3 milhões. Já em 2002, conseguiu atingir o número de 14 milhões de 

idosos no país, aumentando em 500% em apenas 40 anos. Acreditasse que em 2020 

a população de idosos no Brasil aumente para 32 milhões. (VERAS; OLIVEIRA, 2018) 

O envelhecer pode ser uma experiencia com maior ou menor qualidade de vida, pois 

é muito comum o envelhecimento trazer consigo algumas doenças crônicas, que 

afetam diretamente na qualidade de vida dos idosos. (DAWALIBI et al., 2013). 
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A qualidade de vida não está ligada apenas a saúde do indivíduo, mas também 

a fatores individuais como bem-estar, psicológico, capacidade de realizar tarefas, 

econômico, social, físico, estilo de vida, alimentação, relacionamentos, lazer, moradia 

e etc.(DALLA VECCHIA et al., 2005) Sabemos que os idosos tendem a desenvolver 

patologias e a refrear suas capacidades físicas de acordo com a idade, fazendo com 

que os mesmos passem a ter uma menor flexibilidade, força, equilíbrio e coordenação 

motora. (PEREZ; ZIMERER; SILVA, 2009) Isso pode fazer com que os idosos 

diminuam seu nível de atividade física, piorando ainda mais sua situação, sabemos 

que o exercício físico é de suma importância para os idosos para preconizar sua saúde 

e gerar interação social com outras pessoas, contribuindo para uma melhor qualidade 

de vida. (TEIXEIRA; PEREIRA; ROSSI, 2007). 

O exercício físico é de suma importância para garantir uma melhor qualidade 

de vida em idosos, pois ele nos traz um melhor bem-estar físico, social e psíquico. 

Além de melhorar a coordenação motora, agilidade, força, flexibilidade e mobilidade 

dos idosos, os deixando com disposição e vigor para realizar suas atividades físicas 

diárias.(AZEVÊDO; TRIBESS; CARVALHO, 2008) O exercício físico se torna 

essencial para os idosos com o objetivo de tratar as patologias e realizar uma 

manutenção ou retardar a perda de massa muscular dos mesmos. Devendo ser bem 

elaborado, iniciando de forma leve e indo para cargas mais elevadas de acordo com 

a sua evolução. (COSTA; NAVARRO, 2016) 

No meio aquático encontramos algumas propriedades físicas da água que é a 

densidade, viscosidade, pressão hidrostática e flutuação. Promovendo aos idosos 

uma atividade de baixo impacto que utiliza grandes grupos musculares, possibilitando 

também um maior movimento das articulações com uma baixa tensão articular. 

Conciliando com exercícios aeróbicos que melhoram sua capacidade 

cardiorrespiratória.(AZEVÊDO; TRIBESS; CARVALHO, 2008) A ciência nos mostra 

que se praticada de forma regular o exercício aquático traz melhorias nas capacidades 

físicas e funcionais dos idosos, os deixando bem fisicamente e psicologicamente, 

proporcionado para os mesmos uma maior qualidade de vida.(TEIXEIRA; PEREIRA; 

ROSSI, 2007). 

O estudo tem como objetivo mostrar os efeitos do treinamento aquático na qualidade 

de vida de idosos. 
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2 MÉTODOS 

 

 

O estudo apresentado é de caráter quase experimental e longitudinal. Para 

participar do estudo foram selecionadas pessoas idosas com idade de 60 anos ou 

mais, sem apresentar patologias musculoesqueléticas que pudessem comprometer a 

execução e pratica dos exercícios físicos no meio aquático. Os voluntários do estudo 

fazem parte do projeto de extensão “Hidroginástica na terceira idade” que ocorre no 

Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ). O projeto foi realizado durante as 

segundas, quartas e sextas-feiras das 16:00 as 17:00 horas. 

 

 

2.1 QUALIDADE DE VIDA NO IDOSO – WHOQOL-OLD 

 

 

A qualidade de vida dos idosos foi avaliada através do questionário WHOQOL- 

OLD, o mesmo foi criado usando como referência o teste WHOQOL-100 que avalia a 

qualidade de vida de adultos jovens (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2003). O 

questionário WHOQOL-OLD é formado por 6 facetas e 24 itens, que geram escores 

em cada uma das facetas e um escore geral chamado de overall. As seis facetas e o 

escore overall, se demonstram eficazes para identificar os idosos com níveis 

diferentes de depressão. Também mostrando quem se percebe saudável e quem se 

percebe doente. (CHACHAMOVICH, 2005) 

O questionário WHOQOL-OLD é uma ferramenta complementar ao questionário 

de qualidade de vida WHOQOL-100, se tornando uma excelente ferramenta para 

investigar como anda a qualidade de vida dos idosos, fazendo perguntas especificas 

que não são abordadas nos questionários feitos especificamente para a população 

idosa. (CHACHAMOVICH, 2005) 
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2.2 TREINAMENTO AQUÁTICO 

 

 

As sessões de treinamento aquático com os idosos ocorreram na piscina do 

centro universitário de João Pessoa – UNIPÊ. As aulas aconteciam as terças e 

quintas, das 16:00 as 17:00 horas. Cada sessão de treino durava 60 minutos, 

dividindo-se em três partes: aquecimento com duração de 10 minutos, parte principal 

com duração de 40 minutos e volta a calma com duração de 10 minutos. Os alunos 

sempre contavam com o estimulo musical durante as sessões de treino, e realizavam 

exercícios que trabalhavam membros inferiores e superiores de forma simultânea. A 

pesquisa respeitou as normas éticas do CNS da resolução 510/16 e a declaração de 

Helsinki de 1964. 

Analise estatísticaOs dados foram tabulados e analisados pelo Software 

estatístico GraphPad Prism versão 8.0 a normalidade e homogeneidade dos dados 

foram avaliados por Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. Para análise do 

desfecho primário deste estudo (qualidade de vida) foi utilizado teste T de Student 

para amostras dependentes. Foi considerado um valor de p<0,05 para as diferenças 

estatisticamente significantes. 

 

 

3 RESULTADOS 

 

 

Participaram do presente estudo idosos de ambos os sexos (n=32) sendos 6 

(19%) homens e 26 (81%) mulheres. A media e desvio padrão de idade dos 

participantes foi de 66,3± 4,80 anos. Com o IMC de 27,6± 3,84 kg/m². Todos os idosos 

estavam aptos e com suas funções motoras preservadas para a realização dos testes. 

Conforme os dados apresentados na figura 1, houve melhora estatisticamente 

significante (P<0,02) na participação social (pré vs 12 semanas: 76,6± 17,1 vs 86,7± 

12,4, respectivamente) dos idosos após as sessões de treinamento aquático com 

duração de 12 semanas. Apesar disso, não foram verificadas melhoria nas demais 

facetas avaliadas (Figura 1) 
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Figura 1. Analise dos resultados do questionário WHOQOL-OLD em idosos. 

 

Na figura 2 é possível observar uma diferença significativa (P<0,01) na 

qualidade de vida (pré vs 12 semanas: 58,6± 10,7 vs 62,8± 9,3, respectivamente) dos 

idosos avaliados. 

 

Figura 2. Analise da qualidade de vida dos idosos através do questionário WHOQOL-

OLD. 
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4 DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo do presente estudo foi de avaliar os efeitos do exercício aquático de 

12 semanas na qualidade de vida de idosos, para tanto verificou-se que este programa 

de treinamento aquático promoveu melhora significativa nas facetas participação 

social e qualidade de vida geral de idosos. 

Em concordância, uma revisão sistemática realizada por Azevêdo, Tribess e 

Carvalho (2008) evidenciou que a prática do exercício aquático atenua as dores 

provocadas por doenças como osteoartrose. De acordo Teixeira, Pereira e Rossi 

(2007) a hidroginástica promove benefícios para a população idosa, uma vez que 

realizada em atividade em grupo que leva a uma inteiração social. Está prática 

também promove benefícios como: proporcionar bem-estar físico e mental, efeito 

relaxante, aumento dos níveis de força, aumento do vo2 e etc. 

O estudo conduzido por Leal e colaboradores (2009) avaliou se o treinamento 

funcional seria eficaz para uma melhor qualidade de vida para os idosos, para 

avaliação também foi utilizado o questionário WHOQOL-OLD. Foram realizados 20 

exercícios por sessão de treino durante 12 semanas. O estudo chegou à conclusão 

que o treinamento funcional proporciona uma melhora na qualidade de vida dos 

idosos. Esses dados corroboram com o que diz Civinski, Montibeller e Luiz de oliveira 

braz (2011) que o exercício independente de qual seja, quando prescrito por um 

profissional capacitado que avalia e respeita as capacidades físicas e limitações dos 

idosos, promove uma grande qualidade de vida para os mesmos. 

Podemos ver que o presente estudo e os demais citados, como o de Civinski, 

Montibeller e Luiz de oliveira braz (2011) nos mostram de fato que o exercício físico 

traz melhorias na qualidade vida de idosos por proporcionar aos mesmo uma 

manutenção do corpo de forma bioquímica, musculoesquelética e psíquica, Seja em 

ambiente aquático ou terrestre. Desta forma os idosos passam a se sentir melhor para 

as suas atividades de vida diárias, melhorando sua qualidade de vida. Azevêdo, 

Tribess e Carvalho (2008). 

O estudo dirigido por Oliveira Bêta e colaboradores (2016) afirma que que a 

hidroginástica não é uma atividade especifica dos idosos, mas que muitos a procuram 

por recomendação medica. Sendo citado o treinamento de força como um método para 
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recuperar as capacidades funcionais perdidas durante o avanço da idade. O 

treinamento de força otimiza o ganho de força dos idosos, fazendo com que seus 

esforços diários fossem superados de forma mais fácil. Percebe- se no estudo “Efeitos 

de 12 semanas do treinamento aquático na qualidade de vida de idosos” e nos demais 

citados durante esta pesquisa que não existe nenhuma barreira para promover a 

qualidade de vida de vida dos idosos, seja utilizando exercícios terrestres ou 

aquáticos, pelo contrário, em ambos os locais o idoso estará promovendo sua saúde 

através do exercício físico. 

O artigo publicado por nosso grupo de estudos avaliando a qualidade de vida de 

idosos submetidos a um treinamento aquático Barbosa e colaboradores (2019), 

afirmou que não foram encontradas melhorias nas facetas: funcionamento do 

sensório, autonomia e intimidade. O estudo defende que tais facetas não sofreram 

melhorias devido ao processo de envelhecimento. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo conclui que o treinamento aquático de 12 semanas promove 

melhora na faceta interação social, além de promover uma melhora na qualidade de 

vida geral dos idosos. 
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RESUMO 

 

 

O exercício físico tem sido amplamente utilizado como potencial hipotensor para 
idosos hipertensos. Dentre as estratégias o exercício aeróbio é fortemente 
recomendado para esse propósito. Esta revisão de literatura analisou os efeitos e 
diferentes intensidades e tipos de exercício físico na resposta hipotensiva em idosos 
hipertensos. Para isso foi realizado uma busca na base de dados PubMed e nas 
referências dos artigos selecionados a partir da busca com os termos “aerobic 
exercise” [MeSH], “exercise” [MeSH] e “physical exercise” [MeSH] para os exercícios; 
“post-exercise hypotension” [MeSH] e “postexercise hypotension” [MeSH] para a 
hipotensão pós-exercício (HPE); “aged” [MeSH], “older adult*” e “elderly” [MeSH] para 
a descrição da população. Esses termos foram combinados aos operadores 
booleanos “AND” e “OR”, de modo que se formou a seguinte estratégia de busca: 
(((“post-exercise hypotension”) OR (“postexercise hypotension”)) AND (((“aerobic 
exercise”) OR (“exercise”)) OR (“physical exercise”))) AND (((“elderly”) OR (“aged”)) 
OR (“older adult*”)). Inicialmente 10 artigos foram encontrados, após a análise de 
resumos e textos completos e mais 4 artigos inseriram-se no estudo, totalizando, 
nesta revisão de literatura 14 artigos. Para tanto, este estudo conclui que exercícios 
físicos realizados em ambiente aquático de modo intervalado e em maior intensidade 
promovem uma HPE mais duradoura. 
 

Palavras-chave: hipotensão pós-exercício; hipertensão; exercício aeróbio; idoso;  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O envelhecimento compreende em processos de transformação do organismo 

que ocorrem após a maturação sexual (NERI, 1995). É um fenômeno comum 

referente a um grupo de pessoas, caracterizada pela falha de memória e mudança em 

seu papel social, associada a um declínio biológico (BLESSMANN, 2003). Segundo o 

World Population Prospects (2019) da Organização das Nações Unidas (ONU), pela 

primeira vez na história da humanidade, em 2018 o número de idosos (≥65 anos) 

superou em número as crianças com menos de 5 anos de idade, seguindo essa 

perspectiva, em 2050 haverá o dobro de pessoas mais velhas em relação a essas 

crianças, e superar o número de adolescentes (15 a 24 anos), sendo estimado em 

cerca de 1,5 bilhões (UNITED NATIONS DESA, 2019). Tendo como base a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que afirma que a partir dos 60 anos o indivíduo 

é considerado idoso, no Brasil a prevalência de idosos consiste em 13% da população, 

e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a tendência é que 

esse percentual dobre nas próximas décadas (MARLI; MÔNICA, 2019). 

O processo do envelhecimento é natural e tem características próprias; nele, 

ocorre a redução da massa e força musculares (FLEG; LAKATTA, 1988), que 

prejudicam a funcionalidade motora e cognitiva do ser humano e está relacionado 

diretamente à mudanças fisiológicas (PÍCOLI; FIGUEIREDO; PATRIZZI, 2011).  

Essas mudanças, principalmente com a falta de atividade física, acarretam em uma 

série de doenças crônicas, como diabetes, osteoporose e doenças cardiovasculares, 

entre elas a hipertensão arterial (HA) (SAMITZ; EGGER; ZWAHLEN, 2011). 

Nesse sentido, a HA é uma síndrome caracterizada pelo aumento sustentado 

de pressão sanguínea nas artérias, associado a níveis metabólicos, hormonais e 

desordens estruturais (MOTA et al., 2013). Segundo a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia os níveis pressóricos devem estar sustentados em ≥140mmHg sistólico 

e/ou ≥90mmHg diastólico (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). Em 

2015 os norte-americanos constataram quem a HA estava presente em mais da 

metade dos pacientes que apresentaram infarto agudo no miocárdio, acidente 

vascular encefálico, insuficiência cardíaca e doença arterial periférica; além disso, ela 

é responsável por 45% das mortes cardíacas e 51% de mortes por acidente vascular 
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encefálico (LIM et al., 2012; MOZAFFARIAN et al., 2016). No Brasil, mais de 60% dos 

idosos tem HA (MAGALHÃES; AMORIM; REZENDE, 2018) e, segundo os dados do 

Vigitel, no conjunto da população com mais de 65 anos das capitais dos estados 

brasileiros e do Distrito Federal, há 55,8% do sexo masculino e 64,2% do sexo 

feminino tem HA, totalizando em uma média de 60,9% na população dessas regiões 

(VIGITEL BRASIL, 2017). 

O tratamento medicamentoso com fármacos anti-hipertensivos são eficazes, 

entretanto, quando associado ao exercício físico, o seu resultado é potencializado 

(JAMES et al., 2014). Porém o tratamento não farmacológico, com exercício físico, 

também se mostra eficaz na redução da pressão arterial (PA) de hipertensos, mas ele 

pode ser limitado caso não aja adesão ao tratamento a médio e longo prazo.  Estudos 

realizados com exercícios tem observado respostas agudas e crônicas da HPE, na 

pressão arterial de repouso (PAR), nos efeitos de diferentes intensidades e duração 

de exercícios (LIN et al., 2014).  

A HPE vem sendo constatada na maioria dos estudos com exercícios aeróbios, 

onde tem usados protocolos com 15 a 60 minutos de exercício e intensidade próxima 

a 60% VO2pico (CASONATTO; POLITO, 2009). No entanto, é necessário saber 

relacionar a intensidade com o tempo para chegar na redução da PA, e poder ser 

utilizada como tratamento da HA. 

O presente estudo tem como objetivo elaborar uma revisão de literatura sobre 

os efeitos de diferentes intensidades e tipos de exercício físico aeróbio sobre a PA de 

idosos hipertensos. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

 

O presente estudo pretende analisar os efeitos do exercício aeróbico na 

hipotensão pós-exercício em idosos. Para esta revisão de literatura foi definida uma 

estratégia de busca na base de dados PubMed e nas referências de alguns artigos 

selecionados. 

Para a busca dos artigos, foi adotada uma estratégia baseada nas variáveis 

referentes ao exercício aeróbio, hipotensão pós-exercício e população a ser estudada. 
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Para a variável referente ao exercício aeróbio foram utilizados os termos “aerobic 

exercise” [MeSH], “exercise” [MeSH] e “physical exercise” [MeSH]; sobre a hipotensão 

pós-exercício os termos aplicados foram “post-exercise hypotension” [MeSH] e 

“postexercise hypotension” [MeSH]; para a variável referente a população os termos 

selecionados foram “aged” [MeSH], “old adult*” e “elderly” [MeSH]. Com os termos 

definidos, eles foram combinados com os operadores booleanos “AND” e “OR” (“E” e 

“OU” respectivamente) para formar a seguinte estratégia de busca: (((“post-exercise 

hypotension”) OR (“postexercise hypotension”)) AND (((“aerobic exercise”) OR 

(“exercise”)) OR (“physical exercise”))) AND (((“elderly”) OR (“aged”)) OR (“older 

adult*”)). 

Após aplicada essa estratégia de busca, foram encontrados 116 artigos, em 

seguida foi realizado a leitura de títulos e resumos e, com isso, foram selecionados 10 

artigos. Os demais artigos foram descartados, por não se encaixarem ao o objetivo do 

presente estudo. Uma vez selecionados os 10 artigos, buscamos potenciais artigos 

em suas referências, que se enquadrassem no objetivo do estudo e que não foram 

encontrados na estratégia de busca inicial executada na base de dados PubMed. Para 

tanto, ao final dessa segunda análise, foram encontrados mais 4 artigos, totalizando 

14 artigos a serem analisados. 

 

Figura – Fluxograma da seleção dos artigos 

 

 

 

 

116 artigos 

encontrados

10 artigos selecionados da base de 
dados PubMed

4 artigos incluidos que 
estavam presentes nas 

referências 

Totalizando

14 artigos
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

Tabela – Comportamento da pressão arterial após exercício aeróbio 

Estudo Amostra Sexo Exercício Intensidade Duração Monitoração Resultado 

Carvalho et 
al., 2015 

Pacientes 
hipertensos 

(n=20) 
M/F 

Contínuo e 
intervalado 

40% VO2máx 
42 

minutos 
24 horas 

Ambos 
registraram 
HPE, porém 
no exercício 
intervalado 

foi mais 
acentuado 

Cucato et 
al., 2014 

Pacientes 
com 

claudicação 
intermitente 

(n=20) 

M/F Intervalado 

Leve, com 
tolerância 
máxima da 
FC no início 

da dor 

60 
minutos 

24 horas 

Houve HPE, 
porém não 

mantida 
durante as 
24 horas 

Imazu et al., 
2017 

Pacientes 
hipertensos 
treinados 
(n=51) e 

não 
treinados 

(n=58) 

M/F Contínuo 55% VO2máx 
40 

minutos 
12 horas 

Ambos 
registraram 
HPE, porém 

o grupo 
treinado 

sustentou 
uma maior 

↓PA 

Rondon et 
al., 2002 

Pacientes 
hipertensos 

(n=24) 
M/F Contínuo 50% VO2máx 

45 
minutos 

24 horas 

HPE nas 
primeiras 

horas, porém 
a ↓PAS até 
as 22 horas 

após o 
exercício 

Francisco 
Júnior et al., 

2020 

Pacientes 
hipertensos 
treinados 

(n=40) 

F 
Aquático e 
terrestre 

contínuos 
75% FCRV 

50 
minutos 

24 horas 

HPE foi mais 
rápida e 

duradoura no 
exercício 
aquático 

Cunha et 
al., 2016 

Pacientes 
hipertensos 

(n=18) 
F 

Aquático 
contínuo 

70-75% FCmáx 
45 

minutos 
30 minutos 

↓PAD 
apenas de 10 

a 20 

Cunha et 
al., 2017 

Pacientes 
hipertensos 

(n=50) 
F 

Aquático 
contínuo 

70-75% FCmáx 
45 

minutos 
30 minutos 

Não foi 
constatado 

HPE 

Cunha et 
al., 2018 

Pacientes 
hipertensos 

(n=24) 
F 

Aquático 
contínuo 

70-75% FCmáx 
45 

minutos 
24 horas 

HPE ao 
longo de 21 

horas 

Nualnim et 
al., 2012 

Pacientes 
sedentários 

pré-
hipertensos 

e 
hipertensos 

(n=43) 

M/F 
Aquático 
contínuo 

70-75% FCmáx 
40-45 

minutos 
24 horas 

HPE 
comprovada 
na natação 

Santos 
Júnior et al., 

2018 

Pacientes 
hipertensos 

(n=12) 
F 

Aquático 
intervalado 

de 
60-89% FCRV 

45 
minutos 

60 minutos HPE na PAS 
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intensidade 
vigorosa 

Bocalini et 
al., 2017 

Pacientes 
normotenso

s (n=10), 
hipertensos 

tratados 
(n=15) 

hipertensos 
não tratados 

(n=20) 

F 
Aquático e 
terrestre 

contínuos 
75% VO2máx 

45 
minutos 

90 minutos 

HPE em 
ambos os 
exercícios, 

mas de maior 
significância 
no exercício 

aquático 

Taylor-
Tolbert et 
al., 2000 

Pacientes 
hipertensos 

(n=11) 
M 

Contínuo 
intervalado 

de 
intensidade 

vigorosa 

70% VO2máx 
45 

minutos 
24 horas 

HPE 
constatada 
na média 

durante as 
24 horas 

Hagberg, 
Montain e 

Martin 1987 

Pacientes 
hipertensos 

(n=24) 
M/F 

Contínuo 
intervalado 

1ª seção: 50% 
VO2máx 

2ª seção: 70% 
VO2máx 

45 
minutos 

3 horas 

HPE 
constatada 
com maior 
duração no 
exercício de 
intensidade 

vigorosa 

Ramirez-
Jimenez et 
al., 2019 

Pacientes 
hipertensos 

(n=12) 
M/F 

Intervalado 
supramáxi

mo 
110% VO2máx 

35 
minutos 

24 horas 

HPE 
constatada 
durante 21 

horas 

M- masculino; F- feminino; N- tamanho da amostra; VO2máx- consumo máximo de oxigênio; FCmáx- 

frequência cardíaca máxima; FCRV- frequência cardíaca de reserva; HPE- hipotensão pós-exercício; 

PAS- pressão arterial sistólica 

 

Após a busca e seleção dos artigos, eles foram divididos de acordo com suas 

intensidades: exercício aeróbio leve, exercício aeróbio moderado e exercício aeróbio 

vigoroso. Como proposto nessa revisão de literatura que será discutido o efeito de 

diferentes intensidades do exercício aeróbio na resposta pressórica aguda em idosos. 

 

 

3.1 INTENSIDADE LEVE 

 

 

O estudo de Carvalho e colaboradores (2015) comparou o efeito do exercício 

continuo e intervalado de intensidade leve (40% do VO2máx) na resposta hipotensiva 

dos voluntários (n=20) com a duração do exercício de 42 minutos. Os dois exercícios 

apresentaram HPE significativa, porém, foi observado que o exercício intervalado 

causou uma maior diminuição da PA, além de ser recomendado pelos autores por 

causar uma menor sobrecarga cardiovascular. 
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Em contra partida Cucato e colaboradores (2014) também estudaram os efeitos 

da caminhada intervalada de intensidade leve, referente as respostas pressóricas em 

pacientes com claudicação intermitente, onde também foram diagnosticados com 

doença arterial periférica, entretanto 25% dos voluntários não  tinham HA. Eles (n=20) 

foram submetidos a uma sessão de exercício em esteira que consistiu em 15 séries 

de 2 minutos com o intervalo de 2 minutos, totalizando 60 minutos, com a velocidade 

fixada em 3.2k/h, mas sua inclinação era aumentada em 2% a cada 2 minutos. No 

entanto, a caminhada intermitente apresentou uma HPE discreta (em relação aos 

valores pré-intervenção) e limitada apenas a pressão arterial sistólica (PAS) (-4 ± 2 

mmHg). Porém os autores atrelaram isso ao horário do treinamento (7h-10h) e por 

incluir uma quantidade significativa de pacientes normotensos.  

 

 

3.2 INTENSIDADE MODERADA 

 

 

No estudo de Imazu e colaboradores (2017) houve um aumento na intensidade 

do exercício (55% VO2máx), entretanto em uma sessão foi utilizado o método 

contínuo de treinamento (40 minutos na esteira) que comparou voluntários treinados 

(n=51) e não treinados (n=58). Foi registrado HPE em ambos os grupos, contudo os 

voluntários treinados apresentaram valores menores, concluindo que o nível de 

treinamento do hipertenso interfere diretamente no HPE.  

Rondon e colaboradores (2002)  também identificaram uma HPE significativa 

com o método contínuo de treinamento (45 minutos na bicicleta a 50% VO2máx) em 

seu estudo (n=24). A PA continuou baixa em um período de 22 horas, e concluíram 

que esse método demostrou uma relevância clínica para os voluntários. 

Francisco Júnior e colaboradores (2020) aumentaram a intensidade do 

exercício (75% FCmáx), além disso, foi comparado o exercício aquático (EA) com o 

exercício terrestre, ambas com duração de 50 minutos, buscando avaliar qual deles 

promovem uma menor HPE (n=40). Durante o dia a PA dos voluntários se manteve 

mais baixo quem realizou o EA, mas durante a noite não houve diferença. Os autores 

chegaram à conclusão que a PAS e a pressão arterial diastólica (PAD) mantiveram-

se menor no EA, sua HPE foi mais rápido e duradouro. 
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Mas no estudo de Cunha e colaboradores (2016) eles não obtiveram o mesmo 

resultando, onde também avaliaram os voluntários (n=18) em um EA contínuo (70-

75% FCmáx) durante 45 minutos. Onde não houve redução significativa da PA. A PAS 

reduziu apenas entre 10 e 20 minutos depois do exercício. 

No ano seguinte Cunha e colaboradores (2017) não obtiveram resultados 

positivos na HPE. Que consistiu em uma seção de hidroginástica contínua (n=50, 70-

75% FCmáx ajustado para o âmbito aquático). A PA voltou para os níveis de controle 

nos minutos 10 e 20 após a aplicação do treinamento. 

Entretanto Cunha e colaboradores em 2018 observaram novamente o efeito do 

EA contínuo na HPE, em uma seção de 45 minutos (n=24, 70-75% FCmáx). Onde foi 

constatado a redução da PA durante 21 horas. O presente estudo mostrou um 

resultado satisfatório em relação aos estudos anteriores. Os principais motivos dessas 

mudanças foram: a mensuração da PA realizada pelo monitoramento ambulatorial 

(MAPA) e a sessão controle que foi realizada em ambiente terrestre, diferentemente 

dos outros dois estudos, onde a sessão controle foi realizada no mesmo ambiente do 

exercício. 

Nualnim e colaboradores (2012) também estudaram os efeitos do EA na HPE 

em voluntários sedentários (n=43), porém o EA contínuo foi a natação (70-75% 

FCmáx, de 40 a 45 minutos). Concluiu-se que a natação provoca HPE nesta 

população, e a diminuição significativa na PAS com a análise do MAPA. 

 

 

3.3 INTENSIDADE VIGOROSA 

 

 

Estudo do nosso grupo de pesquisa (SANTOS JÚNIOR et al., 2018) também 

avaliou os efeitos do EA, porém com uma metodologia de treinamento e intensidade 

diferentes (exercício intervalado de alta intensidade), sobre a HPE de voluntários 

(n=12) durante 45 minutos (60 a 89% da FC de reserva). No entanto diferentemente 

de Cunha e colaboradores (2018), a sessão controle foi conduzida em ambiente 

aquático, como feito pelo autor e colaboradores anteriormente em 2016 e 2017 (onde 

não foi certificado a HPE). E no presente estudo os resultados mostraram-se 

contrários, a HPE foi constatada, havendo uma magnitude na diminuição da PAS, 
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devido a mudança de intensidade (moderada para vigorosa) e protocolo de 

treinamento. 

No estudo de Bocalini e colaboradores (2017) também estudaram os efeitos do 

EA na HPE, em contra partida, foi comparado com o ET (ambos com uma intensidade 

vigorosa) e com uma metodologia de treinamento diferente. Os voluntários (n=45) 

realizaram os exercícios a 75% de seu VO2máx durante 45 minutos no ciclo ergômetro 

continuamente. Foi constatado a HPE em ambos as sessões, contudo, a 

predominância da hipotensão foi consideravelmente maior no EA (18% de redução 

ET e 26% de redução no EA). 

 Taylor-Tolbert e colaboradores (2000) procuraram analisar apenas no ET as 

reduções da PA dos voluntários (n=11). Em uma sessão de treinamento contínuo-

intervalado de intensidade vigorosa (70% VO2máx) na esteira. Consistindo em 3 séries 

de 15 minutos cada com o intervalo de 4 minutos, totalizando 45 minutos de exercício. 

Os resultados indicaram que houve diminuição na PA de 12 até 16 horas pós 

exercício. Essa HPE foi bastante expressiva, sendo capaz de resultar nos valores 

médios da PAS, PAD e na pressão arterial média, de 24 horas após a sessão do ET. 

Da mesma forma, Hagberg, Montain e Martin (1987) utilizaram em duas 

sessões o método de treinamento contínuo-intervalado na esteira. No entanto, os 

autores compararam nos voluntários o ET de intensidade moderada (50% VO2máx, n= 

5 homens e 4 mulheres) com a intensidade vigorosa (70% VO2máx, n= 7 homens e 2 

mulheres), compreendendo em 3 séries de 15 minutos com 3 minutos de intervalo, 

totalizando 45 minutos de exercício. Entretanto os resultados mostraram HPE apenas 

na PAS de ambas as sessões. Porém, foi relatado pelos autores que o exercício físico 

com maior intensidade teve uma maior duração na HPE (1-3 horas), mas medições 

pressóricas se limitaram a apenas 1 hora no exercício de intensidade moderada e 3 

horas no exercício de intensidade vigorosa, diferentemente de alguns estudos 

anteriores. 

No estudo de Ramirez-Jimenez e colaboradores (2019) avaliaram os efeitos do 

exercício intervalado supramáximo em voluntários (n=12) com ou sem medicação anti-

hipertensiva, em um cicloergômetro durante 35 minutos, com 5 minutos de 

aquecimento (inicial e final) e 10 séries de 1 minuto a 110% VO2máx intercalados com 

90 segundos de intervalo ativo a 20% VO2máx. Os resultados mostraram semelhantes 

na redução da PAS para ambas as sessões nos primeiros 20 minutos. No entanto a 
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HPE esteve presente até as 21 horas, onde houve uma maior redução média nos 

voluntários medicados. Essa revisão de literatura, busca propor o exercício como 

tratamento não farmacológico, todavia o estudo de Ramirez-Jimenez e colaboradores 

foi incluso devido também conter a diminuição da PA nos voluntários não medicados. 

No geral temos que três estudos não apresentaram a HPE desejada, no qual, 

um causado pela presença de voluntários normotensos (25%) no estudo e dois deles 

por serem realizados exercícios em ambientes aquáticos de intensidade moderada 

(70-75% FCmáx), mas com o grupo controle em mesmo ambiente de exercício, 

sabendo que ao entrarmos na água, o nosso corpo já sofre mudanças fisiológicas por 

estar em outro meio. Outro estudo a ser chamado atenção foi o de Ramirez-Jimenez 

e colaboradores, pois foi constatado que o uso de fármacos e exercício físico é mais 

eficaz que apenas o exercício, mas essa revisão de literatura, busca o exercício físico 

com um tratamento não farmacológico para idosos hipertensos. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 

 Desta forma concluímos que exercício físico aeróbio, em especial aquele 

realizado no ambiente aquático de modo intervalado e em intensidade mais vigorosa 

promoveram uma HPE mais duradoura do que as demais estratégias de exercício 

físico. Todavia foi observado que as pessoas treinadas obtiveram uma melhor HPE 

(em comparação com pessoas não treinadas), entendendo-se que o nível de 

treinamento deve ser levado em consideração. Além disso, o princípio da 

individualidade biológica deve ser levado em consideração, para propor um 

treinamento físico adequado para as pessoas hipertensas. 
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INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: REVISÃO INTEGRATIVA 
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RESUMO 

 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é caracterizada como uma síndrome clínica complexa 
que geralmente resulta da disfunção estrutural ou funcional do coração. Uma das 
características marcantes dos pacientes acometidos por insuficiência cardíaca é a 
piora da capacidade funcional e consequentemente da qualidade de vida. O objetivo 
do estudo consistiu em avaliar a efetividade da reabilitação cardíaca na capacidade 
funcional de indivíduos com insuficiência cardíaca. Tratou-se de uma revisão de 
literatura, ocorrendo por meio de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem descritiva, 
apreciando artigos em inglês, português e espanhol, no período compreendido entre 
2010 a 2020, no banco de dados da BVS, PubMed e SciELO, a partir dos descritores: 
“Heart Failure”, “Physical Therapy Specialty”, “Functional Capacity”, por meio dos 
operadores booleanos “AND” e “OR”. De um universo de 459 artigos, nove artigos 
compuseram a amostra final da revisão. Os fisioterapeutas desempenham um papel 
fundamental no exame, avaliação e tratamento de pacientes com IC, em que as 
evidências sobre a eficácia de uma variedade de intervenções de tratamento de 
reabilitação para esses pacientes continuam a evoluir. As intervenções do 
fisioterapeuta, incluindo educação, exercícios de resistência, exercícios aeróbicos, 
treinamento muscular inspiratório podem influenciar positivamente a capacidade 
funcional, a força e a qualidade de vida em pacientes com IC e podem contribuir para 
a diminuição das readmissões hospitalares. A Fisioterapia atua na reabilitação 
cardíaca, por meio da prescrição dos exercícios físicos realizados tanto na fase 
hospitalar, como na fase ambulatorial, os pacientes, que aderem aos programas de 
reabilitação cardíaca, apresentam adaptações hemodinâmicas, metabólicas, 
miocárdicas, vasculares, alimentares e psicológicas, as vantagens dos exercícios 
físicos são reconhecidas, especialmente, pelo ganho de força e de resistência 
muscular, aperfeiçoamento da flexibilidade articular, atenuação do risco de 
traumatismos musculoesqueléticos, e melhora do condicionamento cardiovascular. 

 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca. Capacidade Funcional. Fisioterapia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é caracterizada como sendo uma síndrome clínica 

complexa, de caráter sistêmico e, por definição, trata-se de uma disfunção cardíaca, 

que compromete o suprimento sanguíneo para atender as necessidades metabólicas 

tissulares, resultando na presença de retorno venoso normal, ou o faz à custa de 

elevadas pressões de enchimento. Geralmente, origina-se da disfunção estrutural ou 

funcional do coração (MARTINS; GAMA; MENDES, 2020; DIRETRIZ BRASILEIRA 

DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA E AGUDA, 2018). 

No Brasil, as doenças cardiovasculares (DCV) foram a principal razão de morte 

e a terceira causa de internação, sendo a IC a principal condição cardíaca que leva a 

um alto número de admissões hospitalares anuais, cerca 2,6% das internações, além 

de uma das principais causas de mortalidade, com um percentual de 6% dos óbitos 

(FREITAS et al., 2017; ALBUQUERQUE et al., 2015). 

De acordo com Freitas et al. (2017), as alterações hemodinâmicas comumente 

encontradas na IC envolvem resposta inadequada do débito cardíaco e elevação das 

pressões pulmonar e venosa sistêmica. Na maioria das formas de IC, a redução do 

débito cardíaco é responsável pela inapropriada perfusão tecidual (IC com débito 

cardíaco reduzido). De início, este comprometimento do débito cardíaco se manifesta 

durante o exercício e, com a progressão da doença, é observado mesmo durante o 

repouso. 

Pacientes com IC têm redução da capacidade funcional, o que pode gerar 

limitação do desempenho nas atividades da vida diária (AVDs). Essas alterações 

contribuem para o aumento dos sintomas e intolerância progressivamente 

estabelecida ao exercício (BITTENCOURT et al., 2017). A baixa tolerância ao 

exercício, associada à fadiga e à dispneia, bem como ao curso prolongado e à 

complexidade da doença influenciam, não apenas os aspectos biológicos, mas, 

também, os aspectos sociais e psicológicos e, consequentemente, interfere na 

qualidade de vida (QV) dos pacientes (ARAUJO, 2010). 

A Fisioterapia atua na reabilitação cardíaca, por meio da prescrição dos 

exercícios físicos que apresentam como vantagens, especialmente, ganho de força e 

de resistência muscular, aperfeiçoamento da flexibilidade articular, atenuação do risco 
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de traumatismos musculoesqueléticos, modificações na formação corporal e melhora 

do condicionamento cardiovascular (ARAUJO, 2010; LEITE et al., 2010). 

Segundo Sousa et al., (2017), as limitações físicas causadas pela presença dos 

sintomas, em associação ao medo, à ansiedade e à tristeza, têm impacto negativo na 

manutenção da autonomia e capacidade funcional da pessoa afetada. Dessa forma, 

em consonância às modificações estabelecidas pela doença, com adoção de novos 

hábitos não saudáveis, pode reduzir a QV dos portadores de IC. Assim, faz-se 

necessário um maior conhecimento acerca das limitações impostas pela doença e que 

estratégias e métodos de tratamento são mais benéficos. Diante do exposto, segue o 

seguinte questionamento: A reabilitação cardíaca exerce influência na capacidade 

funcional de indivíduos com insuficiência cardíaca? 

Dessa forma, o objetivo deste estudo consistiu em avaliar a efetividade da 

reabilitação cardíaca na capacidade funcional de indivíduos com insuficiência 

cardíaca. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

As doenças crônicas, em especial as cardiovasculares, assumem um papel de 

destaque no cenário mundial e brasileiro, devido ao crescente número de 

hospitalizações e ampliação dos índices de morbidade e mortalidade. No contexto das 

doenças cardiovasculares, situa-se a IC, considerada como um grave e crescente 

problema de Saúde Pública em todo o mundo, sendo a via final da maioria das 

cardiopatias (SOUSA, 2016). 

Sabe-se que a IC dispõe como causas e fatores de risco, a aterosclerose, o 

IAM, a hipertensão arterial, valvopatias, obesidade, arritmias, cardiomiopatias, 

diabetes mellitus, anemia, tabagismo e neoplasia. Os múltiplos aspectos de riscos 

apresentam-se simultaneamente e estes precedem o surgimento da IC, o que torna 

difícil selecionar a causa básica e definir as ações específicas de planejamento de 

saúde de modo a reduzir sua incidência (DOURADO; OLIVEIRA; GAMA, 2019). 

As alterações funcionais retratadas são classificadas através do sistema 

proposto pela New York Heart Association (NYHA), que classifica a IC de acordo com 
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a severidade dos sintomas relatados pelo indivíduo, com escore que varia de I a IV, 

em que I se refere a ausência de sintomas durante as atividades cotidianas e IV a 

presença de sintomas aos mínimos esforços ou em repouso (MARTINS; GAMA; 

MENDES, 2020). 

O paciente com IC manifesta sintomas de desconforto respiratório associado à 

hipertensão pulmonar capilar, que ocorre devido ao aumento da pressão no átrio 

esquerdo ou aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo. O 

crescimento do trabalho respiratório, associado ao baixo débito cardíaco, ocasiona 

baixa perfusão dos músculos respiratórios, causando fadiga e sensação de dispneia. 

Além disso, pode-se encontrar o edema periférico, principalmente quando há 

descompensação (CALIXTRE et al., 2016). 

Outra questão não menos importante, mas pouco estudada e que merece 

destaque é a possível alteração na força muscular respiratória, seja ela em 

consequência das disfunções hemodinâmicas que comprometam a troca gasosa, pela 

perturbação na mecânica ventilatória ou pela redução do fluxo sanguíneo responsável 

pela nutrição da musculatura respiratória (SILVA et al., 2019). 

De acordo com Nogueira et al., (2017), a capacidade funcional (CF) é um termo 

amplo que se refere a capacidade de realizar atividades que exijam esforço físico, 

sendo a integridade das musculaturas cardíaca, respiratória e esquelética, o seu 

principal determinante. Assim, o comprometimento de um ou mais desses sistemas 

pode levar a uma redução da CF, se traduzindo em uma diminuição da capacidade 

de realizar atividades da vida diária e tarefas ocupacionais.  

Nessa perspectiva, as diferenças na CF encontradas, podem ser explicadas 

pelo fato de indivíduos com IC apresentarem limitações funcionais, as quais são 

inerentes da patologia, como é o caso da dispneia e fadiga precoce, contribuindo 

assim para progressiva diminuição da CF. Tais sintomas podem ser decorrentes da 

redução da capacidade do coração em manter o débito cardíaco suficiente para 

satisfazer as necessidades teciduais de oxigênio e de fluxo sanguíneo periférico, 

causando anormalidades na musculatura esquelética e acúmulo de metabólitos, o que 

por sua vez aumenta o quadro de dispneia (NOGUEIRA et al., 2017). 

A Fisioterapia, por meio da aplicação de exercícios bem prescritos e 

controlados, é uma das formas de intervenção não medicamentosa que tem se 

mostrado extremamente positiva para os portadores de IC. As respostas periféricas 



104 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

positivas, com a melhoria da eficiência da musculatura dos membros e da musculatura 

respiratória, decorrentes do treinamento físico, são confirmadas pelos mais diferentes 

métodos de investigação (SILVA, 2017). 

A Reabilitação Cardíaca (RC) pode ser definida como uma soma de 

intervenções que asseguram a melhora das condições físicas, psicológicas e sociais 

dos pacientes com doenças cardiovasculares pós-aguda e crônica, podendo 

preservar ou recuperar suas funções na sociedade e minimizar ou até mesmo reverter 

a progressão da doença por seus próprios esforços através de um comportamento 

saudável (LOPES, 2015). Além disso, a Carvalho et al., (2020), na Diretriz Brasileira 

de Reabilitação Cardiovascular afirmam que o exercício físico pode e deve ser 

indicado desde que a condição clínica do paciente seja estável e o tratamento clínico 

otimizado (BRITO, et al., 2020). 

É fundamental que pacientes com IC realizem exercícios físicos, idealmente 

com prescrição individualizada, no contexto de um programa de RCV, levando-se em 

consideração a combinação de treinamentos aeróbicos de moderada e/ ou alta 

intensidade, exercícios de resistência muscular localizada e treinamento da 

musculatura respiratória. Para isso, devem ser levadas em consideração, além do 

quadro clínico e limitações funcionais a ele relacionadas, preferências do paciente e 

a experiência da equipe. Por fim, é relevante ressaltar a existência de alternativas 

válidas mesmo para os pacientes muito debilitados (ISSA, et al., 2020). 

Para responder a questão de pesquisa foi realizada uma revisão de literatura, 

ocorrendo por meio de uma pesquisa bibliográfica, com abordagem descritiva, 

apreciando artigos em inglês, português e espanhol, no período compreendido entre 

2010 a 2020, no banco de dados da BVS, PubMed e SciELO, a partir dos descritores: 

“Heart Failure”, “Physical Therapy Specialty”, “Functional Capacity”, por meio dos 

operadores booleanos “AND” e “OR”.  

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos 

publicados em português, inglês e espanhol; artigos na íntegra que retratassem a 

temática referente à revisão integrativa e artigos publicados e indexados nos referidos 

bancos de dados no período de 2010 a 2020. 

Foram excluídas as publicações que não atendiam ao objetivo desta pesquisa, 

como os estudos realizados com animais, crianças, adolescentes e duplicados, bem 

como os artigos de revisões e as publicações que não estivessem no formato de artigo 
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científico, como livros, teses, dissertações, resenhas, cartas e editoriais. Dessa forma, 

de um universo de 459 artigos, nove artigos compuseram a amostra final da revisão. 

Tanto a análise quanto a síntese dos dados extraídos dos artigos foram 

realizadas de forma descritiva, possibilitando observar, contar, descrever e classificar 

os dados, com o intuito de reunir o conhecimento produzido sobre o tema explorado 

na revisão. De cada um dos 9 artigos selecionados, foram extraídas as seguintes 

informações: ano da publicação; base de dados eletrônica; objetivo do estudo; 

métodos; principais resultados e conclusões. 

No que concerne ao ano de publicação, foi constatado que os estudos tiveram 

predominância nos anos de 2012 e 2017, 44,44% (n=2) em cada ano, 2011, 2013, 

2015, 2018, 2020 com 55,55% (n=1) artigo em cada ano, respectivamente. Em relação 

aos autores dos artigos, foram contabilizados 72 autores, dos quais 65,27% (n= 47) 

foram da área Médica, 26,29% (n= 19) dos autores da Fisioterapia e, 8,44% (n= 6) da 

amostra, sendo três da área de Educação Física e três de Enfermagem. Mas, ao 

considerar a área de conhecimento por artigos selecionados, de um total de nove 

estudos, a Medicina predominou com 44,44% (n= 4) das publicações, em seguida a 

Fisioterapia com 33,33% (n= 3) da amostra selecionada. 

Quanto ao idioma, cinco artigos são em inglês e quatro em português e, no 

tocante as bases de dados, 88,88% (n= 8) das publicações estão indexadas na 

PubMed e na SciELO, respectivamente. 

Quanto aos objetivos, observou-se que os estudos destacaram determinar os 

efeitos da RC através do treinamento físico na CF dos pacientes com IC, determinar 

a eficácia da RC e seus efeitos na CF e consequentemente na QV dos portadores de 

IC, dos artigos selecionados, a maioria dos objetivos ressaltou os benefícios das 

atividades físicas para a CF e QV de pacientes com IC. De modo complementar, no 

tocante à caracterização da pesquisa, destacaram-se os ensaios clínicos 

randomizados 77,77% (n= 7) e estudos controlados, transversais e relatos de caso 

com 22,23% (n= 2) cada. 

Os resultados apontaram para a influência positiva na CF na QV de pacientes 

com IC, com benefícios na parte respiratória e, em sua maioria, os testes utilizados 

para avaliar a CF foi o de caminhada de seis minutos. 

A fisioterapia pode auxiliar no tratamento das complicações respiratórias e 

motoras, tendo em vista que, entre os pacientes acometidos por essa condição, há 
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uma grande incidência de complicações, incluindo as mais comuns: Pneumonia, 

atelectasia, derrame pleural, pneumotórax e edema pulmonar que contribuem para o 

aumento da incidência da morbidade e mortalidade (FRANCISCO, et al., 2020). 

De acordo com Caruso et al. (2017), ao avaliar a função neuro regulatória do 

coração por meio da variabilidade da frequência cardíaca durante uma sessão de 

fisioterapia, utilizando exercícios respiratórios na posição supina e sentada, 

constataram aumento das respostas fisiológicas e redução da variabilidade da 

frequência cardíaca durante os exercícios respiratórios, ou seja, a atividade 

fisioterapêutica exerce influência na CF. 

Nesse sentido, de acordo com Edelmann et al. (2011), ao avaliarem 64 

pacientes com IC, por meio de atividades fisioterapêuticas com resistência, a 

pontuação de funcionamento físico melhorou significativamente, com 50% de melhora 

no escore de CF, pois o treinamento físico melhora a capacidade de exercício. 

Para Kurogi et al., (2020), ao avaliarem a relação entre CF, os resultados 

obtidos na pesquisa evidenciaram a importância de atividades físicas para a melhora 

da capacidade funcional de pacientes com IC, visando diminuir o impacto negativo em 

suas atividades de vida diária. 

Pesquisa desenvolvida por Ulbrich et al., (2013), ao relacionar atividade física 

com CF, mediante avaliação da distância percorrida no teste de caminhada com seis 

minutos, mostraram que os resultados obtidos inferem que os pacientes com IC 

participantes do estudo apresentaram melhor CF do que os iniciantes. Para Valadares 

et al., (2011), ao investigarem a aplicabilidade de testes de atividades de vida diária 

em pacientes com IC, no tocante à relação entre atividades fisioterapêuticas e CF, o 

teste de caminha de seis minutos apresentou uma influência positiva na CF. 

Com relação aos achados encontrados nos estudos, os recursos 

fisioterapêuticos obtiveram resultados positivos, sendo considerados importantes na 

RC. Desta forma, a fisioterapia é de suma importância, visto que previne complicações 

respiratórias e motoras devolvendo ao paciente sua capacidade funcional 

(FRANCISCO, et al., 2020). 

De fato, os nove artigos selecionados que compuseram a revisão integrativa 

foram unânimes em estabelecer uma relação mediante o uso da fisioterapia na 

melhorara da CF de pacientes com IC. 
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Considerando que a fisioterapia tem um papel primordial na insuficiência 

cardíaca e visto que, os recursos fisioterapêuticos são essenciais para a reabilitação 

cardíaca, esses recursos promovem diversos tipos de terapia, que englobam a 

melhoria e a qualidade de vida dos pacientes que necessitam de acompanhamento 

diário.  É importante salientar, no entanto, que a fisioterapia atua com uma equipe 

multidisciplinar na promoção e prevenção de doenças, de modo a proporcionar ao 

paciente uma assistência integral na assistência intensiva.  

 

 

3 CONCLUSÕES 

 

 

A amostra selecionada para a revisão integrativa de literatura, composta por 

nove artigos, em sua totalidade, ratificam que a fisioterapia exerce influência na CF 

de indivíduos com IC beneficiando os portadores dessa patologia e, 

consequentemente, elevando a sua QV. 

Para além da qualidade de vida e da capacidade funcional, a Fisioterapia 

resulta em melhoras clínicas e respostas fisiológicas benéficas, amenizando sintomas 

da IC, tal como ocorre com a variação da frequência cardíaca, inclusive reduzindo as 

hospitalizações e índices de mortalidade, cujos exercícios respiratórios e a 

deambulação representam estímulos relevantes na mitigação de complicações 

respiratórias e no controle autonômico da frequência cardíaca. 

Os poucos estudos encontrados sugerem a necessidade de novas pesquisas 

sobre o tema a fim de evidenciar os diversos benefícios e eficácia da fisioterapia frente 

ao objetivo de diminuir os efeitos da IC na vida dos indivíduos. 

Os achados dessa pesquisa atualizam e corroboram com os estudos dessa 

temática, e evidenciam a importância de se haver fisioterapeutas dentro do âmbito 

hospitalar, tanto atuando no contexto motor, respiratório, cardiovascular e também 

neurológico. Esse estudo ainda estimula novas pesquisas, a fim de consolidar ainda 

mais a presença da fisioterapia nesse âmbito. 
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RESUMO 

 

 

O estudo analisou como o processo de cuidado ao paciente com Doença de Alzheimer 
(DA) é vivenciado pelo fisioterapeuta. Tratou-se de um estudo de campo, de caráter 
descritivo-exploratório, com abordagem quanti-qualitativa. A pesquisa foi 
desenvolvida no Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, em outubro de 2019. 
A amostra foi não probabilística e escolhida por critério de conveniência, envolvendo 
depoimentos de cinco docentes fisioterapeutas, do curso de Fisioterapia do UNIPÊ. O 
instrumento de coleta de dados foi um roteiro de entrevista semiestruturado, cuja 
temática envolveu “O cuidado com o idoso na DA” e questões sobre o perfil dos 
participantes. Os dados quantitativos foram organizados em planilha eletrônica no 
programa Microsoft Excel 2016 e analisados a partir da estatística descritiva. Já as 
entrevistas foram transcritas, categorizadas e analisadas pela técnica de análise de 
conteúdo temática. As categorias elegíveis foram: O processo da escolha pela 
gerontogeriatria; Definindo o cuidado ao idoso com DA; Abordagem do cuidado ao 
idoso com DA; Dificuldades enfrentadas com o idoso ou familiar/cuidador; O papel do 
familiar/cuidador. Verificou-se que o cuidado é uma abordagem recorrente na vivência 
dos participantes, compatível com a necessidade destinada a esse propósito no 
tratamento ao idoso com DA.  
 
Palavras-chave: Idoso. Doença de Alzheimer. Fisioterapia.  
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O envelhecimento é visto como um processo dinâmico e progressivo. O 

indivíduo passa por várias etapas ao longo do desenvolvimento, e a última delas é o 

envelhecimento. Desde então, podemos encontrar modificações morfológicas, 

fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, que fazem parte do envelhecimento natural 

caracterizado como senescência. Quando trazem alterações que podem levar a um 
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processo patológico é caracterizado como senilidade, podendo leva-lo à morte 

(FERREIRA et al., 2012). 

Segundo Pizolotto et al., (2015), dentre as doenças crônicas, que acometem os 

idosos, a doença de Alzheimer é uma das mais comuns. Sendo considerada uma 

patologia progressiva, causando a perda da memória recente, atenuação da 

autonomia levando o sujeito a depender de outras pessoas para realizar suas 

atividades básicas de vida diária (ABVD’s). 

É possível perceber que a doença de Alzheimer não afeta a vida somente do 

indivíduo, mas também da família, trazendo repercussões na sua convivência e 

causando estresse físico e emocional. Esses problemas podem ser acompanhados 

por uma equipe multiprofissional, a exemplo do fisioterapeuta (MENDES; SANTOS, 

2016). 

A fisioterapia contribui com o objetivo de realizar reabilitação funcional, 

consequentemente melhorando a qualidade de vida, buscando sua autonomia e 

melhorando as relações interfamiliares e intersociais para o indivíduo com DA 

(OLIVEIRA; PRADO, 2016). 

O papel da fisioterapia vai muito além da reabilitação, podendo se expandir com 

a prevenção em saúde. De acordo com Brazão (2018), a prevenção através da 

atividade física é indispensável para minimizar os processos patológicos e o declínio 

cognitivo. Do qual, foi observado que pacientes que tiveram intervenções no início da 

doença mostraram ser mais benéfico na modificação da doença em relação aquela 

mais tardiamente. 

Sabe-se que a DA tem crescido nos últimos anos acometendo, especialmente, 

a população idosa, resultando em impactos na família e sociedade, como também no 

meio profissional, pois, estes terão que estar bem preparados para poder cuidar 

desses idosos. Desse modo, é importante trazer a contribuição da fisioterapia como 

parte da equipe multiprofissional que poderá ajudar ao longo desse tratamento, 

mostrando seu papel através do cuidado. 

Portanto, este estudo levanta a seguinte questão: como o processo de cuidado 

ao paciente com DA é vivenciado pelo fisioterapeuta? O objetivo geral desse trabalho 

é analisar como o processo de cuidado ao paciente com DA é vivenciado pelo 

fisioterapeuta. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O envelhecimento da população idosa já é uma realidade, isso significa um 

aumento na qualidade de vida (QD) e na longevidade, entretanto, as necessidades 

para atender essa população se ampliam, pois envolve um aumento na existência de 

doenças crônicas e incapacitantes, comparada a uma população jovem (FORTUNA 

et al., (2016).  

Segundo Pinto Neto, Portela e Hansen (2018), a DA é uma doença contínua, 

degenerativa e inconvertível do processo de envelhecimento em adultos de meia-

idade e idosos. É determinada como a forma mais comum de demência entre a 

população de faixa etária acima de 65 anos. A enfermidade afeta partes seletivas das 

regiões do córtex, como por exemplo: a região parietal, temporal medial, e 

convexidade frontal e basal da parte anterior do cérebro. 

Por ter sua integridade física, mental e social afetada, torna o indivíduo 

dependente total ou parcial de um cuidador, seja alguém da família ou de outras 

pessoas. Por isso, é preciso ter intervenções de profissionais da área de saúde, por 

meio de ações multidisciplinares e interdisciplinares (BERTAZONE et al., 2016). 

A manifestação clínica da doença é dividida em três fases: amnésica (leve), 

demencial (moderada) e terminal (grave). Na fase amnésica encontra-se 

desorientação temporal e espacial, além de perda do interesse em socializar ou 

realizar outras atividades; na fase demencial, as dificuldades ficam mais presentes e 

severas, tendo como consequência os nomes de pessoas próximas, dificuldade de 

realizar as AVD’s, apatia e alucinações, podendo apresentar dificuldade na fala; na 

fase terminal, vista como mais grave, a memória já está bastante comprometida, tendo 

outras complicações como: deglutição, incontinência urinária/fecal e alteração da 

marcha, podendo ser preciso uso de cadeiras de rodas ou ficar acamado (HORA, 

2017). 

Segundo Pinto Neto, Portela e Hansen (2018), para direcionar o indivíduo ao 

tratamento mais indicado, é preciso realizar um diagnóstico diferencial para 

determinar a distinção entre demência em sua fase inicial e senescência normal. O 

diagnóstico é primordial para que o tratamento não tenha início tardio, no entanto, isso 
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pode causar dúvidas, pois na fase inicial da demência, as mudanças cognitivas 

apresentadas são similares a aquelas apresentadas por um idoso saudável. 

A intervenção fisioterapêutica participa de qualquer fase da doença de 

Alzheimer, com o intuito de facilitar que o paciente esteja ativo, não importa onde 

esteja habitando, seja em domicílio ou numa instituição de longa permanência. É 

indispensável que o fisioterapeuta intervenha o paciente a manter a amplitude de 

movimento (ADM), força muscular e o nível de orientação (BENITES, 2017).  

Além de intervir diretamente no idoso com DA pode também orientar a família 

quanto a alguns cuidados com o paciente. De acordo com Oliveira e Rocha (2015), a 

família tem uma responsabilidade em manter o cuidado pelo os membros ao longo de 

todas as fases de sua vida, compreendendo o processo saúde-doença que surge e é 

sarado no seio familiar. Portanto, pode-se dizer que a família tem um papel importante 

na atenção primária da saúde e no cuidado de todos os seus membros. 

 Compreende-se que a relação entre os profissionais de saúde e a família do 

paciente é importantíssima no processo de cuidado do indivíduo. Segundo Matuda et 

al., (2015), o trabalho multiprofissional é um conceito usado para compreender a 

interação entre os profissionais de diferentes campos de atuação, facilitando a 

atenção à saúde e seu relacionamento com o paciente. Está associada ao cuidado 

integral, com práticas participativas e relacionamentos recíprocos entre todos os 

membros da equipe.  

O profissional de saúde deve oferecer um atendimento humanizado ao idoso 

de forma a suprir suas dificuldades, sejam elas físicas, mentais, espirituais ou 

religiosas. Cuidar é identificar o outro como ele é e aparenta ser, seus gestos e fala, 

sua dor e limitação. Através disso, o mesmo tem condições de servir um cuidado de 

caráter individualizado, a partir dos seus conhecimentos e experiências, tendo como 

considerações as necessidades do indivíduo a ser cuidado (OLIVEIRA; ALVES, 

2014). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Tratou-se de um estudo de campo, de caráter descritivo-exploratório, visando 

à obtenção de informações através de uma abordagem quali-quantitativa. A pesquisa 

foi desenvolvida no Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ na Clínica Escola 

de Fisioterapia, no período de outubro do ano de 2019.  

A amostra foi composta por cinco docentes fisioterapeutas do curso de 

Fisioterapia do UNIPÊ, atuantes na área de Saúde do Idoso, sendo não probabilística. 

Os mesmos foram escolhidos por critério de conveniência. Os critérios de inclusão 

usados foram: docentes fisioterapeutas do UNIPÊ; atuantes na área de Saúde do 

Idoso e com vivência em idosos com a Doença de Alzheimer.  

O instrumento de coleta de dados foi um roteiro de entrevista semiestruturado 

construído pelas pesquisadoras que envolveram informações sobre a temática “O 

cuidado com o idoso na DA”, envolvendo ainda perguntas relacionadas ao perfil dos 

participantes. A coleta foi realizada na Clínica Escola de Fisioterapia do UNIPÊ, sendo 

feito um agendamento prévio do cenário da pesquisa solicitando um local reservado, 

seguro e livre de interrupções, com duração de no mínimo 15 minutos. Gravada com 

um aparelho celular do modelo iPhone 7. 

O estudo respeitou as diretrizes e normas constadas na Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde que diz respeito à ética na realização de pesquisas com 

seres humanos, preconizando discrição e respeito aos participantes da pesquisa ao 

longo de toda a coleta dos dados, devendo garantir os deveres e direitos dos mesmos, 

tendo sido aprovada pelo o Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário de 

João Pessoa – UNIPÊ, sob o protocolo CAAE: 16917219.5.0000.5176 e Parecer 

Consubstanciado: 3.581.643.  

Os dados quantitativos foram submetidos a uma análise estatística descritiva 

simples, pelo programa Microsoft Office Excel 2016. Foram utilizados os cálculos de 

medidas de tendência central (média) e desvio padrão (DP). Quanto aos dados 

qualitativos, as 5 entrevistas foram transcritas no programa Word e codificadas pela 

letra E seguida de uma identificação numérica aleatória, produzindo um corpus no 

qual as falas foram organizadas em categorias e analisadas pela técnica de análise 

de conteúdo temática. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O perfil sociodemográfico dos fisioterapeutas docentes do Centro Universitário 

de João Pessoa – UNIPÊ entrevistados são apresentados na Tabela 1, mostrando 

variáveis como idade, tempo de formação (TF) e tempo de atuação (TA) na área de 

Saúde do Idoso.  

Dos cinco participantes 80% são do sexo feminino e 20% do sexo masculino, a 

média de idade dos participantes foi de 38 anos e quanto à especialização, 80% dos 

entrevistados possuem a titulação de mestrado e 20% de doutorado. 

 

Tabela 1 — Perfil sociodemográfico dos fisioterapeutas docentes  
do UNIPÊ. 2019. 

Variáveis Média DP 

Idade 38,0 3,5 

TF 15,6 4,3 

TA 11,8 4,5 

              Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
Legenda: TF= Tempo de formação; TA= Tempo de atuação; DP= Desvio Padrão. 
 

Badaró e Guilhem (2011), em um estudo realizado com 167 fisioterapeutas 

identificou uma variação de idade de 22 a 58 anos, 40,7% apresentando até 30 anos, 

além disso, o perfil profissional jovem teve como predominância do sexo feminino.  

No tocante à formação profissional, Mariotti et al., (2017) apresentou um estudo 

com 11.272 profissionais fisioterapeutas, do estado do Paraná no ano de 2015, 

registrados no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Oitava 

Região (CREFITO 8). Apenas 377 profissionais foram representativos para o estudo. 

Desta forma, evidência que 77,7% dos participantes são do sexo feminino, 81,7% com 

idade entre 21 e 40 anos.  

Os mesmos autores mostram que 73,5% dos fisioterapeutas, apresentam ter 

cursado ou estar cursando especialização, e 11,7% já possuem o título de 

especialidade profissional, à vista disso, o presente estudo corrobora a o perfil 

predominante do sexo feminino com idade entre 34 a 43 anos, assim como, todos os 

entrevistados possuem uma especialização, mestrado, apenas uma participante tem 

o título de doutora e um fisioterapeuta está com o doutorado em andamento.  
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Estudo realizado por Dibai Filho et al., (2010) indica o tempo de formação dos 

fisioterapeutas uma média de 6,40 ± 5,77 anos, portanto, este estudo não corrobora 

com os dados deste autor, pois traz uma média de 15,6 anos para o tempo de 

formação.  

A seguir, a descrição das categorias é realizada, levando-se em consideração 

a relação entre elas. 

 

 

4.1 O CUIDADO COMO ABORDAGEM NA DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

 

O processo de cuidado foi abordado na doença de Alzheimer dentro de várias 

temáticas, como pode ser observado a seguir: 

 

 

4.1.1 O processo da escolha pela gerontogeriatria 

 

 

A DA gera um impacto bastante significativo na vida do paciente e da família. 

A respeito disso, o cuidado é uma abordagem que se faz necessária em todas as 

áreas da saúde que integram a terapêutica da doença, resultando em diversas 

percepções e vivências. No campo da fisioterapia, essa prática é vista comumente a 

partir de vivências relatadas pelos profissionais da área, tendo como ponto de partida 

o processo de escolha pela área de geronto-geriatria, conforme os relatos a seguir: 

 

“Foi uma questão mesmo de afinidade com a área durante a graduação, boa 

parte dos pacientes que eu atendi eram idosos, tanto nas disciplinas 
da grade como: neuro, reumato. [...] Também teve questão pessoal, 
minha avó [...]”. (E2/L43-48) 
 
“[...] desde a graduação sempre tive uma inclinação muito forte para a 
saúde do idoso, que iniciou quando eu ainda estava no estágio que na 
época era estágio comunitário integrado, era o ECI, que hoje é o 
estágio supervisionado I [...]”. (E4/L191-197) 

 

Maciel et al., (2017) apresentou um estudo onde mostrou a fase de descobertas 

e buscas para os estudantes da graduação. Realçou as experiências, os fatores que 
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levaram a escolha da especialização. O contato com a geriatria dos participantes foi 

no decorrer do curso e, além disso, o processo de escolha sofreu influência familiar. 

Desta forma, corrobora a, no que se diz a respeito sobre a identificação com a área 

ainda na graduação, e por ter a presença de um familiar influenciando esta escolha. 

 

 

4.1.2 Definindo o cuidado ao idoso com DA 

 

 

A DA provoca mudanças desde o início da doença, o que nos mostra que a 

atenção e o cuidado devem sempre estar presente. Diante do que foi relatado nas 

entrevistas, foi percebido que o cuidado vai além das queixas, limitações funcionais e 

planejamento das condutas fisioterapêuticas. É ter uma visão biopsicossocial do 

indivíduo, além de incluir o cuidador e a família nessa percepção geral. Observar o 

lado espiritual do paciente e da família. Precisa-se sempre ter a inclusão/conexão da 

família nesse processo de cuidado ao idoso com DA. 

 

“É tão complexo. Eu acredito que cuidado é mesmo o ato de você 
considerar as necessidades da pessoa como um todo, de forma 
integral, em todos seus aspectos físicos, emocionais, sociais. E você 
tentar desenvolver ferramentas que possam suprir essas 
necessidades [...]”. (E2/L51-58) 

 
“[...] o cuidado deve ser ampliado as pessoas que convivem com este 
indivíduo, por exemplo, a sua família e os seus cuidadores, sempre 
que possível assistindo e orientando-os”. (E3/L151-153) 

 

Gehlen (2019), apresenta dois aspectos fundamentais para a qualidade de 

vida, que são: educação e saúde, permanecendo juntos durante todo o ciclo de vida. 

Ainda ressalta que existem inúmeras intervenções na área da saúde, desde os 

programas em educação, como uma avaliação multidimensional considerando todo o 

ser com uma abordagem biopsicossocial e espiritual. A multidimensionalidade do 

cuidado se mostra através desses aspectos ao idoso, e também a família fazendo 

parte deste cuidado. 

Para Santos, Tonhom e Komatsu (2016), assistir o idoso sem caracterizar e 

contextualizar sua família entende-se como uma lógica incompatível da integralidade. 

A família pode ser vista como a “peça” fundamental do cuidado, mas também deve 
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ser vista como indivíduos que demandam um cuidado em sua singularidade. O 

presente estudo corrobora a, o resultado mostrado que o cuidado deve ser ampliado 

as pessoas que convivem com o idoso. 

 

 

4.1.3 Abordagens do cuidado ao idoso com DA 

 

 

Durante a análise das entrevistas, foi perceptível que a forma com que os 

profissionais fisioterapeutas incluem o cuidado em suas intervenções vai muito além 

do uso de várias técnicas aprendidas durante a graduação. É preciso ter, com o 

paciente e a família, um olhar ampliado desde o primeiro momento que começa a 

partir da entrada na casa do paciente e posteriormente, continuar essa observação no 

decorrer da avaliação fisioterapêutica. Nesse momento, é necessário saber quais as 

necessidades, dificuldades, dúvidas tanto do familiar ou cuidador e do paciente se 

ainda conseguir se expressar verbalmente, pois sabemos que na última fase da 

doença de Alzheimer o paciente se encontra acamado e muitas vezes sem 

possibilidade de dialogar. 

 

“Sim, sempre esteve presente”. (E1/L09) 
 
“Nas minhas intervenções fisioterapêuticas o cuidado é sempre o foco 
do tratamento, tanto o cuidado ampliado do paciente quanto das 
pessoas que convivem com ele. Aprendi a olhar o paciente, o seu 
problema e o seu contexto de forma ampliada desde a faculdade, mas 
com o tempo fui aprimorando essa visão e melhorando a atuação 
profissional”. (E3/L154-157) 

 

À vista disso, foi possível perceber que 80% dos profissionais entrevistados, 

sempre abordaram o processo de cuidado em seus atendimentos, com exceção de 

um profissional que relatou ter ganhado esse amadurecimento profissional em relação 

ao cuidado após a graduação, pois o mesmo ainda informa que os egressos da 

universidade possuem uma visão mais técnica, como pode ser observado nesse 

depoimento: 

 

“Creio que, com a maturidade da formação profissional, a gente faz 
uma modificação da conduta terapêutica do cuidado. Eu acho que 



120 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

quando a gente se forma, a gente tem uma visão muito técnica e, hoje, 
eu consigo ter uma visão mais humanizada, ter uma nova visão do que 
é o cuidado para o meu paciente”. (E5/L364-368) 

 

Sabendo-se que a DA não tem cura, observa-se nesse estudo de Cunha et al., 

(2011), que as intervenções vão além do tratamento disponíveis para a melhora do 

quadro motor, do uso de técnicas e uso de fármacos preconizado. O autor, então, traz 

a abordagem não-farmacológica e multidisciplinar fazendo parte desse processo de 

cuidado. É possível perceber que o instrumento de cuidado vai além das capacidades 

técnicas dos profissionais, ou seja, é preciso ir além para conseguir gerar um cuidado 

que corresponda a todas as necessidades do indivíduo e da família. Diante disso, o 

presente estudo corrobora a, através da ampliação desse processo de 

tratamento/cuidado humanizado ao paciente idoso com a doença de Alzheimer.  

Diante do que Taylor e Dellaroza (2010) apresentam, a família é vista como 

peça fundamental para eficácia do tratamento e recuperação do idoso, sendo 

responsável pelo o cuidado. Os mesmos autores mostram que tanto o idoso quanto a 

família, precisam de abordagem terapêutica múltipla, envolvendo intervenções 

farmacológicas e não farmacológicas, também sendo necessário o acompanhamento 

multiprofissional. Este estudo corrobora a, no que diz a respeito da participação da 

família para a efetividade do tratamento, e também, quando um dos entrevistados 

afirma sobre o cuidado ampliado, incluindo o idoso e as pessoas que convivem com 

ele nesse processo. 

 

 

4.1.4 Dificuldades enfrentadas com o idoso ou familiar/cuidador 

 

 

Após a análise das falas, foi percebido que todos os profissionais em algum 

momento durante esses anos de atuação na área de Saúde do Idoso, apresentaram 

dificuldades com o paciente, familiar e cuidador, ou até mesmo os três. Em um dado 

momento de vida do idoso com DA, vai apresentar alterações cognitivas, de humor, 

dentre outras. Com isso, se destaca a presença de agressividade em alguns 

momentos, seja uma agressividade verbal ou até mesmo física.  

Dentre essas dificuldades encontradas, também foi relatado à falta de 

compreensão e aceitação por parte da família. Esse processo de não aceitação da 
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doença acaba afetando a relação entre os profissionais com a família. É necessário 

quebrar a barreira entre eles, e criar um elo em prol da melhor qualidade de vida de 

todos que estão dispostos a participar desse processo de cuidado do idoso com a 

doença de Alzheimer. 

 

“Sim, senti dificuldade. A paciente era bastante agressiva e ficava 
difícil de interagir, porque ela era resistente às informações. [...] o 
próprio cuidador tinha medo da paciente e a família também. Ela era 
agressiva com a família também”. (E1/L19-25) 

 

Soares et al., (2017), aborda em seu estudo que os pacientes com DA tendem 

a apresentar mudanças repentinas de humor. Capazes de recusar ajuda e parecem 

concentrados em si próprio. Dessa forma, tendem a ficar agitados e agressivos, ou 

inquietos andando de um lado para o outro, durante todo o dia. Este estudo teve dado 

semelhante ao encontrado estudo. 

 

“[...] Normalmente as dificuldades estão muito ligadas a como a família 
recebe e vivência essa situação[...]. Então, acho que as maiores 
dificuldades que eu vivenciei está muito relacionada com essa questão 
da forma como os familiares, os cuidadores lidam”. (E2/L89-105) 

 

Ferreira e Carmo (2015), apresentam um estudo em que a família ao perceber 

o idoso com atitudes diferentes, busca logo por um diagnóstico. Porém, muitas vezes 

quando descobre que é a doença de Alzheimer, pode acontecer a não aceitação da 

doença, e surge a busca de tentar reverter aquele quadro. Cada família irá reagir de 

uma forma diferente, vai depender das suas próprias características. O presente 

estudo corrobora a, quando os entrevistados relatam sobre a dificuldade de aceitação 

da família juntamente com a dificuldade de interagir para poder explicar sobre o 

quadro clinico da doença. 

 

 

4.2.5 O papel do familiar/cuidador 

 

 

Tendo a família como membro principal para realizar esse papel, observa-se 

que muitas ainda enfrentam dificuldades para desempenhar essa função. Nessa 

situação, é sempre importante orientá-los para buscar por ajuda, a fim de poder 
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mostrar possibilidades de enfrentar melhor cada momento. Direcionar o cuidador 

através da espiritualidade, da escuta, do afeto, é algo indispensável para a realização 

de um cuidado humanizado. 

 

“O primeiro papel é conhecer sobre a doença. Ele saber interagir, 
conhecer o quadro clínico e fazer com que ele participe da sessão 
como também de atividades que não sejam só relacionadas com a 
própria fisio, mas também outras, para ele se tornar importante dentro 

do contexto”. (E1/L28-31) 
 

Ilha et al., (2016), evidenciou a necessidade que os familiares e cuidadores 

devem ter no conhecimento dos sinais e sintomas que a doença de Alzheimer traz, e 

que medidas de cuidado podem serem feitas para auxiliar nesse processo. Este 

estudo teve dado semelhante ao encontrado estudo. 

 

“É essencial. Eu considero assim, que todo processo de cuidado a 
gente tem três autores essenciais: profissional de saúde, o próprio 
usuário/paciente e também a família. Então, ele é um autor primordial 
principalmente, quando a gente fala de doença de Alzheimer, onde a 
gente não vai conseguir enquanto fisioterapeuta passar 24 horas por 
dia na casa desse idoso, então, a família é o nosso elo”. (E4/L301-
305) 

 

Pavarini et al., (2005), mostram o cenário brasileiro como o familiar sendo o 

próprio cuidador de idosos dependentes. São vistos como fonte primária de suporte 

social informal, principalmente em casos que necessitam de uma maior demanda para 

cuidados prolongados decorrentes de causas mórbidas incapacitantes. Este estudo 

corrobora a, quando se diz que existem três autores essenciais, colocando-se a 

família dentro desse aspecto, além de conviver quase que o tempo inteiro com o idoso. 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 

O presente estudo teve como propósito avaliar o processo de cuidado ao 

paciente com DA, por meio da vivência do profissional fisioterapeuta. Foi possível 

observar a predominância do profissional do sexo feminino nessa área de atuação, 

assim como a titulação de mestre em 100% da amostra.  
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Verificou-se que o cuidado é uma abordagem recorrente na vivência dos 

participantes, sendo compatível com a necessidade destinada a esse propósito no 

tratamento do idoso com DA. A abordagem integral do paciente e o papel do cuidador 

foram grandes elementos que compuseram o conteúdo relacionado ao cuidado 

fisioterapêutico no contexto da DA, cujos relatos evidenciam o familiar/cuidador como 

“outro próximo”, com quem se convive cotidianamente e com quem se compartilha 

uma série de espaços. A vivência relatada pelos fisioterapeutas traz à tona os 

desdobramentos sofridos pelos doentes e familiares quanto às limitações impostas 

pela doença e impacto no dia-a-dia do paciente e familiares.  

Em relação às dificuldades enfrentadas pelo o profissional, houve relatos de 

agressividade por parte dos idosos, e a não aceitação da doença e daquelas atitudes 

que o idoso apresentava no cotidiano, por parte dos familiares e cuidadores. Ainda foi 

possível identificar a falta de informação sobre a doença por parte da família e 

cuidador, e o quanto o profissional de saúde pode ajudar nesses casos mostrando-os 

esclarecidos a respeito dos acometimentos e evolução da doença de Alzheimer. 

Em consequência de algumas limitações durante a pesquisa, como o número 

pequeno da amostra e a dificuldade em encontrar artigos abordando o tema, 

recomenda-se que novos estudos sejam publicados na perspectiva de focalizar nos 

contextos da família onde o cuidado é definido e constituído, para que haja uma 

contribuição significativa à abordagem fisioterapêutica na DA.  

Também será de grande importância estudos que mostram a sobrecarga física, 

social e emocional vivenciada pela a família e cuidador, apresentando no contexto 

uma maneira de minimizar esses efeitos gerados com o passar dos anos e com a 

evolução da doença. 
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RESUMO 

 

 

A discinese escapular é a alteração do movimento da escápula, termo que se refere 
ao movimento desequilibrado da escápula, que se classifica em quatro tipos. Os maus 
hábitos no alinhamento da postura geram diversas manifestações patológicas, entre 
elas está a hipercifose, a qual possui principal característica o aumento da 
convexidade anterior da coluna vertebral. O objetivo desse artigo é verificar a relação 
entre a cifose torácica e a discinese escapular em indivíduos com dor no ombro em 
sedentários ou irregularmente ativos, com média de idade de 30 a 64 anos e de ambos 
os sexos.  Foram executados os protocolos de avaliação, que constarão da análise 
da postura e da discinese escapular, quando necessárias,  foram utilizados um 
inclinômetro digital da marca Acumar® e uma câmera fotográfica. Participaram da 
amostra 102 indivíduos. Os dados foram interpretados e analisados estatisticamente 
de forma descritiva e inferencial. Então constatou-se que o GD possui uma cifose 
torácica estatisticamente maior quando comparados com o grupo controle. E na 
discinese escapular, pode-se perceber um maior número de sujeitos com discinese 
no GD do que no GC, sendo que em ambos os grupos, predominou o tipo I, que é o 
mais brando. Houve relação como mostra nos dados acima, porém com pouca 
diferença na comparação entre os dados do GD e GC. A relevância desse estudo foi 
presenciar que somente a cifose torácica e sintomas dolorosos no ombro não sejam 
suficientes para destacar a discinese. Então é de suma importância aderir a uma 
avaliação mais completa para que possamos elaborar um plano de atendimentos para 
nossos pacientes. 
 
Palavras chave: Discinese escapular; Cifose torácica; Sedentários. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

A discinese escapular, segundo Bley et al. (2016), é a alteração do movimento 

da escápula, termo que se refere ao movimento desequilibrado da escápula. Essa 

patologia tem sido comumente associada às diversas doenças no complexo articular 

do ombro, principalmente a síndrome do impacto subacromial. A falta de apropriado 
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controle neuromuscular da escápula tem sido relacionada como uma das principais 

causas desse desequilíbrio.  

Pires et al. (2017) e Carlos et al. (2019) classificam a discinese escapular em 

tipo 1, 2, 3 e 4. No tipo 1 e no tipo 2 ocorre à proeminência do ângulo inferior e da 

borda medial da escápula, respectivamente, durante o repouso e durante a elevação 

e depressão do braço, ocorre uma proeminência do ângulo inferior medial da escápula 

por um déficit da porção inferior do músculo trapézio. Já no tipo 2 a proeminência da 

borda medial da escápula no repouso e a inclinação dorsal da borda medial durante o 

movimento por deficiência do serrátil anterior.  No tipo 3 ocorre proeminência da borda 

superior da escápula durante o repouso, e o movimento de elevação do braço é 

iniciada por uma elevação do ombro, evidencia um déficit de trapézio superior. O tipo 

4 é caracterizado pelo movimento e posicionamento simétrico e normal da escápula.  

Vale ressaltar que, foca-se o problema da discinese escapular apenas na 

análise do complexo do ombro, todavia disfunções em outras regiões podem estar 

associadas a  essa alteração.  

Os maus hábitos no alinhamento da postura geram diversas manifestações 

patológicas, entre elas está a hipercifose, a qual possui principal característica o 

aumento da convexidade anterior da coluna vertebral. Este desvio patológico torna os 

extensores de tronco alongados, causando redução da mobilidade da coluna torácica, 

retraindo a cadeia anterior e diminuindo a expansibilidade torácica. A instalação desta 

disfunção ocorre geralmente de forma lenta, com ou sem dor, fadiga e rigidez da 

coluna vertebral (MOREIRA; SOARES 2017). 

Alguns estudos que relacionam cifose e dor no ombro. Segundo ZANETTI e 

TEODOROSKI (2011), uma postura relaxada ou desleixada, caracterizada por um 

deslocamento excessivo do segmento torácico, posteriormente leva a um aumento 

compensatório da cifose torácica, a hipercifose torácica é uma deformidade estrutural 

que ocorre no plano sagital na coluna vertebral torácica. 

Diante do contexto, surge a seguinte problemática: há relações entre a cifose torácica 

e a discinese escapular? 

 A resposta a essa pergunta permitirá o direcionamento do tratamento 

fisioterapêutico, já que com uma avaliação aprofundada além diagnosticar a principal 

disfunção também poderá observar outras afecções associadas. Então podemos 
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elaborar uma estratégia de tratamento com uma visão mais global, enfocando todo o 

complexo afetado.  

O objetivo desse artigo é verificar a relação entre a cifose torácica e a discinese 

escapular em indivíduos com dor no ombro.   

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 ANATOMIA  

 

 

2.1.1 Complexo do ombro   

 

 

A articulação do ombro, conhecida especificamente como articulação 

glenoumeral. A única conexão da articulação do ombro com o esqueleto axial ocorre 

por meio da escápula e de sua conexão pela clavícula na articulação esterno clavicular 

(FLOYD, 2016). 

O corpo da escápula forma um triangulo largo, com três margens a superior, 

medial e a lateral. Os ângulos da escápula são denominados superior, inferior e lateral. 

O ângulo lateral forma um processo largo que sustenta a cavidade glenoidal, nela a 

escápula articula-se com a epífise proximal do úmero. Essa junção é a articulação 

glenoumeral. O ângulo lateral é separado do corpo da escápula por um colo 

arredondado. A fossa do corpo subescapular, relativamente lisa e côncava, forma a 

maior parte da face costal da escápula. Dois grandes processos escapulares 

estendem-se sobre a margem superior da cavidade glenoidal, superiormente à cabeça 

do úmero. A projeção anterior, menor, é o processo coracóide. A incisura da escápula 

é uma depressão medial junto à̀ base do mesmo. O acrômio, a estrutura posterior e 

maior, e serve como ponto de inserção para a parte do músculo trapézio no dorso 

(MARTINI, 2009). 

 

 



130 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

2.1.2 Coluna  

 

 

A coluna vertebral é tipicamente composta de 33 vértebras individuais, algumas 

das quais se encontram fundidas. Há 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 

3 a 5 sacrais fundidas, e 4 ou 5 coccígeas fundidas; assim, a coluna vertebral do adulto 

é constituída por um total de 26 vértebras móveis. As vértebras estão separadas por 

discos fibrocartilagíneos intervertebrais e seguras entre si por processos articulares e 

ligamentos, disposição estrutural esta que permite somente movimentos limitados da 

coluna vertebral como um todo. Entre as vértebras existem aberturas chamadas 

forames intervertebrais que permitem a passagem dos nervos espinais (VAN DE 

GRAAF, 2013).  

A coluna vertebral constitui e mantém o eixo longitudinal do corpo. Trata-se de 

uma haste multiarticulada, então a mobilização da coluna vertebral é consequente a 

movimentos combinados das vértebras. A coluna vertebral atua como ponto de 

rotação para o movimento e a sustentação da cabeça na região cervical. O peso da 

cabeça, do cíngulo do membro superior, dos membros superiores e do tronco é 

transmitido por meio da coluna vertebral. A coluna vertebral contém a medula espinal 

e, portanto, é capaz de protegê-la. Além de possibilitar o movimento, a disposição 

desses segmentos ainda garante a absorção e a transmissão efetivas de choques 

(LIPPERT, 2018). 

Ao olhar para uma coluna saudável em vista lateral, você pode observar as curvaturas 

que se formam. A parte torácica da coluna deve formar uma ligeira convexidade para 

o exterior. Esse tipo de curvatura é denominado cifose. As partes cervical e lombar da 

coluna desenvolvem uma leve convexidade para o interior do corpo denominada 

lordose. (STRIANO, 2015) 

 

 

2.2 DISCINESE ESCAPULAR  

 

 

Alterações da escapula em repouso ou durante o movimento são chamadas de 

discinese escapular. Esse termo é usado para descrever a falta de controle e da 
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posição da escapula em relação ao gradil costal vista clinicamente. A discinese 

escapular pode ser causada por diversos fatores entre eles podemos citar a má 

postura corporal com excessiva cifose torácica ou lordose cervical, lesão nervosa, 

disfunções proprioceptivas, fratura da clavícula ou lesões acromioclaviculares. Porém 

as causas mais comuns são resultado da ativação e coordenação dos músculos 

estabilizadores da escapula, assim a falta de flexibilidade, fraqueza ou contratura dos 

músculos ou ligamentos do ombro (MIANA et al., 2009).  

A discinese escapular provocam alterações na cinemática das articulações 

glenoumeral e acromioclavicular e interferem na atividade dos músculos 

periescapulares e do manguito rotador, podendo gerar dor e diminuição da 

capacidade funcional do membro superior. Além disso, as alterações do 

posicionamento da escápula estão relacionadas a diversas afecções que envolvem a 

articulação glenoumeral, como a síndrome do impacto, as lesões do manguito rotador 

e as instabilidades (PONTIN et al., 2013).  

A classificação por observação da dinâmica da discinese escapular combinada 

com a posição de repouso categorizou os padrões disfuncionais em quatros tipos. O 

tipo I é caracterizado, em repouso, pela projeção da borda medial inferior e, durante 

os movimentos de elevação do braço, o ângulo inferior se projeta posteriormente. No 

tipo II, a projeção acontece na borda medial da escápula no repouso e no movimento. 

O tipo III é caracterizado por maior translação superior, exibindo elevação da borda 

superior da escápula sobre o tórax. O padrão simétrico e ritmo escapulo torácico 

normal foram denominado tipo IV (MIACHIRO et al., 2014).  

Em um sistema de avaliação da discinese que diferencia quatro padrões 

musculares temos o padrão tipo I ocorre uma proeminência do ângulo inferior medial 

da escápula por um déficit da porção inferior do músculo trapézio. São características 

do tipo II, a proeminência da borda medial da escápula no repouso e a inclinação 

dorsal da borda medial durante o movimento por deficiência do serrátil anterior. No 

tipo III, a borda superior da escápula permanece elevada no repouso e durante o 

movimento não é observada a inclinação dorsal da borda medial da escápula, 

evidencia um déficit de trapézio superior (CARLOS, 2019) 
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2.3 HIPERCIFOSE TORÁCICA  

 

 

A cifose torácica é um distúrbio da coluna vertebral no plano sagital. A evolução 

da deformidade relaciona-se à fisiologia do crescimento  do tecido conjuntivo e da 

musculatura tônica. Essa morfologia, decorrente de uma retração dos músculos 

eretores da coluna, dos músculos da cadeia cervical, torácica, abdominal, pélvica e 

da lamina fibrosa pré-vertebral desorganiza o comprometimento muscular ântero-

posterior, o pélvico e o dos membros inferiores (PITA, 2000). 

Hipercifose torácica é o aumento da curvatura torácica no plano sagital, sendo 

que a indicação para o tratamento é baseada na sua medida angular. Uma cifose 

normal varia de 20 a 50º quando avaliada pelo método radiográfico de Cobb 

(TEIXEIRA; CARVALHO, 2007). 

Tais mudanças posturais estão relacionadas com o aumento do risco das 

lesões ortopédicas. Tais mudanças causam um mau alinhamento das estruturas 

ósseas e articulares causando sobrecarga em determinadas articulações, gerando 

uma atuação biomecânica imprópria, diminuindo a eficiência muscular e ligamentar, 

impedindo a manutenção do perfeito equilíbrio do movimento articular (TEIXEIRA, 

2006). 

 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 DESENHO DA PESQUISA 

 

 

O presente estudo caracteriza-se como um estudo observacional, de caráter 

analítico e transversal.  
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3.2 LOCAL E PERÍODO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Fisioterapia do Centro Universitário 

de João Pessoa – UNIPÊ, localizado na cidade de João Pessoa-PB. Todo o estudo 

foi realizado no período de 15 de junho de 2019 a 20 de dezembro de 2019. 

 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

Participaram da amostra 102 indivíduos de ambos os sexos, sedentários ou 

irregularmente ativos, com média de idade de 30 a 64 anos, dividida em dois grupos 

distintos: Grupo com dor no ombro (GD) e o controle (GC), composto por indivíduos 

sem sintoma doloroso no ombro.  

Para determinar o tamanho amostral, utilizou-se o software G*Powers 3.1.9.4. 

Considerando a variável cifose torácica, desfecho principal relacionada à postura, 

adotando um Power de 80%, α = 0,05 e diferença entre os grupos de 6,65° e um 

desvio padrão de 7,75° (Lewis and Valentine, 2010), foi obtido o cálculo amostral de 

23 indivíduos por grupo. Tendo em vista o maior valor do cálculo amostral (26) e 

acrescentando-se 20%, serão recrutados 32 sujeitos por grupo.  

Para recrutar os voluntários, a pesquisa foi divulgada por meio de um cartaz 

elaborado pelo pesquisador (Apêndice A) que foi publicado em clínicas de 

atendimento ortopédico, médico ou fisioterapêutico, nas instituições de ensino 

superior onde o estudo foi realizado, e nas redes sociais (www.facebook.com, 

www.instagram). Os indivíduos interessados a participar da pesquisa e que entraram 

em contato com as pesquisadoras foram encaminhados para uma avaliação 

fisioterapêutica para verificar os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. 

 Ao concordar em participar do estudo, todos os voluntários receberam uma 

explicação verbal e escrita dos objetivos e métodos do estudo e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, Apêndice B) e o Termo de Autorização 

do Uso da Imagem (Apêndice C) em duas vias, em que uma ficará com o pesquisador 

e a outra com o participante.  
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3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 

Foram incluídos no grupo com dor no ombro, os indivíduos que apresentaram 

histórico de quadro álgico na região ântero-lateral em pelo menos um dos ombros há 

mais de três meses.  

Já para o GC, foram incluídos os sujeitos que não possuem nenhum sintoma 

de quadro doloroso no complexo do ombro.  

 

 

3.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 

A exclusão dos voluntários do grupo de dor ocorreu em casos de presença de 

lesões neurológicas, instabilidade glenoumeral, capsulite adesiva, cirurgias 

reparadoras das articulações estudadas, ruptura completa de manguito rotador, como 

também, fibromialgia, a presença de hérnia de disco na região cervical  e escoliose 

com ângulo de Cobb visivelmente acentuado. 

No GC não apresentou nenhum dos critérios de exclusão descritos para o 

grupo com dor.     

 

 

3.6 INSTRUMENTOS E METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

 

 

Inicialmente, foi aplicada a ficha de avaliação (Apêndice D) para identificar os 

critérios de elegibilidade da amostra, que teve o intuito de traçar um perfil clínico dos 

pacientes na medida em que avaliamos a função das estruturas envolvidas. 

Para triagem dos participantes, foi aplicada uma ficha de avaliação 

fisioterapêutica que contivemos informações acerca da identificação, nível de aptidão 

física, aspectos clínicos do paciente, membro acometido, história pregressa e testes 

especiais da articulação do ombro, a saber: Teste de Neer, de Hawkins e Jobe com 

rotação lateral para avaliar tendinopatia do supraespinhal; Jobe com rotação interna, 
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para avaliar síndrome do impacto subacromial; arco doloroso na elevação do braço; 

teste de resistência em rotação externa e Gerber, para avaliação da tendinopatia do 

infra espinhoso e Speed, para lesão de bíceps braquial. 

Logo após, foram executados os protocolos de avaliação, que constaram da 

análise da postura, flexibilidade e mobilidade. Foram utilizados um inclinômetro digital 

da marca Acumar® para avaliação da cifose torácica e uma câmera fotográfica da 

marca Nikon s930® para avaliar a discinese escapular.  

 

 

3.6.1 Avaliação da cifose torácica 

 

 

Para avaliação da cifose torácica foi analisada a angulação formada entre a 

região superior e inferior da coluna torácica. Para tanto, foram avaliadas as 

angulações de um ponto entre os processos espinhosos da primeira (T1) e da 

segunda vértebra (T2) torácica (ângulo α), e um ponto entre o processo espinhoso da 

décima segunda vértebra torácica (T12) e o processo espinhoso da primeira vértebra 

lombar (L1), o ângulo β.  Na aferição da angulação, o indivíduo se manteve de 

bipedestação em sua postura relaxada, e um avaliador demarcou sobre sua pele os 

pontos anatômicos citados. Em seguida, o centro da base do inclinômetro digital foi 

disposto sobre esses pontos e a medida foi registrada. A cifose torácica foi 

determinada pela soma dos ângulos α e β (LEWIS; VALENTINE, 2010). 

 

Figura 2. Ângulo da cifose torácica 

 
Fonte: Lewis e Valentine, 2010. 
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3.6.2 Medidas de posicionamento escapular  

 

 

Inicialmente, o indivíduo foi orientado a manter-se de pé, com os braços ao 

longo do corpo para que fossem demarcados, com caneta, os pontos referentes aos 

ângulos superior e inferior da escápula e os processos espinhosos das vértebras 

torácicas que estiverem alinhados aos ângulos supracitados. Em seguida, o avaliador 

utilizou uma fita métrica para registrar as distâncias entre os pontos sinalizados no 

momento imediato após o término do ciclo respiratório do voluntário, conforme o 

estudo de Lewis e Valentine (2008). 

 

 

3.6.3 Avaliação da discinese escapular - ScapularDyskinesis Test 

 

 

A avaliação da discinese escapular foi realizada por meio do 

ScapularDyskinesis Test (SDT), conforme proposto por McClureet et. al. (2009) e 

validado por Tateet et. al. (2012). 

Essa análise consiste na identificação da disfunção por meio da avaliação 

visual do movimento da escápula durante a elevação do membro superior, nos planos 

frontal e sagital. Assim, o indivíduo foi posicionado em bipedestação, mantendo 

inicialmente os braços em posição neutra e relaxados ao longo do corpo. Antes 

mesmo de iniciar o teste, aconteceu a fase de aprendizagem, em que foram realizadas 

duas repetições do movimento a fim de permitir melhor assimilação da ação a ser 

executada. Em seguida, a avaliação foi iniciada, com a realização de movimentos de 

flexão e abdução do ombro, bilaterais, ativo livre e logo após, ativo resistido, em cinco 

repetições para cada movimento e para cada tipo de contração. A carga utilizada na 

análise com levantamento de peso dependeu do peso corporal do sujeito, de forma 

que os sujeitos que apresentarem massa corporal menor e maior do que 68,1kg 

utilizarão halteres de 1,5kg e 2,5kg, respectivamente. 

A execução do teste foi filmada por uma câmera fotográfica da marca Olympus 

SP-800UZ®, devidamente posicionada em cima de um tripé e a uma distância de dois 

metros e meio do voluntário, permanecendo em uma altura equivalente a 80% da 
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altura do participante, com o intuito de registrar adequadamente o seu quadrante 

superior. 

A classificação da discinese escapular foi baseada nos estudos de McClureet al. 

(2009), em ausente, no qual o movimento da escápula é normal; sutil, em que se 

percebe uma leve e questionável evidência, da disfunção do movimento ou óbvia, na 

qual se identifica nitidamente uma alteração na dinâmica da escápula que se mantém 

presente em pelo menos três das cinco repetições de cada movimento. Essa análise 

foi desenvolvida por dois avaliadores e caso houvesse alguma discordância, um 

terceiro pesquisador definiu a classificação mais apropriada. 

 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O estudo foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa de Seres 

Humanos e respeitou as diretrizes e normas constadas na Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde que diz respeito à ética na realização de pesquisas com 

seres humanos, preconizando discrição e respeito aos participantes da pesquisa ao 

longo de toda a coleta dos dados, devendo garantir os deveres e direitos dos mesmos. 

Todos os usuários se caso assentirem sua participação de espontânea vontade que 

foi explicitada pela assinatura de duas vias do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e do Termo de Autorização para o Uso da Imagem. 

 

 

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados foram interpretados e analisados estatisticamente de forma 

descritiva e inferencial. Para isso, utilizou-se o programa StatisticalPackage for Social 

Sciences (SPSS), versão 22.0.  

A análise descritiva foi realizada para cálculos dos dados demográficos e dos 

questionários, obtendo-se a média e o desvio padrão das variáveis. Na inferencial, 

inicialmente, foi verificada a normalidade dos dados pelo Teste de Kolmogorov-
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Sminorv. Aplicou-se teste t de Student independente para análise intergrupo e o Teste 

de Correlação de Pearson para correlacionar as variáveis de cifose torácica e 

discinese escapular 

Para todos os testes, foi considerado um nível de significância de 5% (α≤0,05). 

 

 

4 RESULTADOS 

 

 

As características descritivas desta pesquisa no grupo com dor foram indivíduos com 

idade de 45,4anos±8,3 anos, predominou o sexo feminino com 39 mulheres e 12 

homens, com peso de 71,6Kg±12,5 Kg, altura de 1,62m±0,7m e um IMC de 27,1 

Kg/m²±4,3 Kg/m². Já no grupo controle os pacientes tiveram uma idade de 

43,0anos±8,5anos, também predominou o sexo feminino com 38 mulheres e 13 

homens, com peso de 70,0Kg±16,1Kg, altura de 1,61m±0,8m e um IMC 26,7 

Kg/m²±5,4 Kg/m². (tabela 1) 

 

Tabela 1. Característica descritiva dos indivíduos nos dois grupos 

Variáveis Grupo com dor Grupo controle 

Idade 45,4 ±8,3 43,0±8,5 

Sexo 12 homens 39 mulheres 13 homens 38 mulheres 

Peso (Kg) 71,6±12,5 70,0±16,1 

Altura (m) 1,62±0,7 1,61±0,8 

IMC (kg/m²) 27,1±4,3 26,7±5,4 

 

Na avaliação da cifose torácica, os pacientes do grupo com dor apresentaram 

um grau de cifose de 37,14°±5,62°. Já no grupo controle, detectou-se uma cifose de 

34,83°±5,03°. Assim, ao comparar os grupos, constatou-se que o GD possui uma 

cifose torácica estatisticamente maior quando comparados com o grupo controle 

(p=0,04, figura 1). 
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Figura 1. Ângulo de cifose torácica  

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2020 

 

Na avaliação da discinese escapular, pode-se perceber um maior número de 

sujeitos com discinese no GD do que no GC, sendo que em ambos os grupos, 

predominou o tipo I, que é o mais brando (GD: 35; GC: 32, tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição dos tipos de discinese escapular entre os grupos 

Tipos de Discinese GD GC 

Tipo I 35 32 

Tipo II 11 6 

Tipo III 3 0 

Tipo IV 2 13 

 

Ao correlacionar os dados de cifose torácica e discinese escapular, pode-se 

detectar que não há correlação entre as variáveis (p=0,81).  

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

 

Para pacientes do grupo com dor visualizamos um maior ângulo na cifose 

torácica comparado ao grupo controle. E na avaliação de discinese escapular os dois 

grupos apresentaram um acentuado número de paciente com o tipo I, só que o GD 
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ainda obteve o maior número de sujeitos com a disfunção. Isso mostra que haver 

relação com o ângulo da cifose torácica, porém vale a ressalva que os pacientes 

envolvidos na pesquisa, de forma geral, apresentaram essa alteração escapular 

mesmo que assintomáticas.  

Na avaliação de cifose torácica obtivemos uma diferença de apenas 2,31° entre 

os dois grupos, entretanto o grupo com dor apresentou a angulação da cifose maior. 

Como relata Araújo e Nogueira (2011) que os movimentos vertebrais da coluna 

torácica podem interferir na cinemática do complexo glenoumeral comprometendo sua 

função, e ocasionando dor, ao longo do tempo, como resposta a exposição a tarefas 

repetitivas.  

O estudo de Barrett et. al. (2016) encontrou  evidências de que o aumento da 

cifose torácica através da postura sentada reduz a ADM máxima no ombro. Ele 

também relata que a mobilidade torácica foi significativamente menor em pacientes 

com dor no ombro, causado pela síndrome do impacto subacromial, em comparação 

com um grupo controle.  

Ao visualizarmos os resultados da disinese escapular do tipo I chegamos a uma 

conclusão que tanto no grupo controle quanto o grupo com dor os indivíduos 

apresentaram o distúrbio, no tipo II os dois grupos também apresentaram a discinese 

só que no GD teve maior numero de indivíduos, um total de 11 pacientes enquanto o 

GC apenas 6. No tipo III teve apenas 3 pacientes do grupo com dor e nenhum paciente 

do grupo controle. Já no tipo IV o número de pacientes do grupo controle foi maior.   

Com isso podemos dizer que a discinese foi predisposta tanto para 

assintomáticos quanto para os sintomáticos. Rossi et. al. (2018) afirma isso em seu 

estudo, ele dividiu dois grupos de pacientes com discinese escapular só que um 

apresentava dor e o outro era assintomático, então ele diferenciou os padrões 

cinemáticos da escapula e descobriu que o grupo de sintomáticos apresentou uma 

maior amplitude de inclinação anterior que os assintomáticos.  

Huang et. al. (2016) afirma que alguns distúrbios no ombro, incluindo 

instabilidade glenoumeral, distúrbios do manguito rotador e lesões labrais no ombro 

podem está associado com discinese escapular. Ou seja, a discinese pode está 

presente tanto associada a algum outro distúrbio ou sintomas quanto para indivíduos 

assintomáticos como os pacientes do grupo controle só que de forma mais discreta 

nesses casos.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Barrett+E&cauthor_id=27475532
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Em relação ao grande número de pacientes do GD com a discinese escapular, 

Sanchez et. al. (2016) constatou que o tempo de latência do trapézio médio e inferior 

foi maior em pacientes com sintomas de impacto do que em indivíduos saudáveis, 

sugerindo um déficit de ativação no trapézio inferior característica da discinese 

escapular tipo 1.  Podendo assim desse desequilíbrio do músculo escapular-torácico 

levar à incoordenação da rotação escapular sobre o tórax.  

Quanto à relação cifose torácica e discinese escapular, embora os resultados 

com pouca diferença, observamos que os pacientes do GD tiveram uma cifose 

torácica mais acentuada e também um maior números de sujeitos com discinese 

escapular do tipo I,II e III. Assim como Bley et. al. (2016) citam que a discinese 

escapular pode ser causada por vários fatores, dentre as quais podemos citar a má 

postura corporal, porém não é uma das causas mais comuns o que afirma isso é 

também uma grande quantidade de sujeitos do GC com a discinese escaular tipo I.  

Mas pela literatura Araújo e Nogueira (2011)  afirmam que na postura curvada 

à translação superior da escápula é aumentado, o que reduz o comprimento das fibras 

superiores do trapézio e a consequência é a redução da sua capacidade de gerar 

tensão. Além disso, foi observada uma maior inclinação anterior da escápula nesta 

posição.  

Assim, Malmström et.al. (2015) mostrou que a postura relaxada pode esta 

ligada à cinemática da escápula alterada. Em um estado de fadiga, há ainda mais 

pressão sobre os periescapulares,  músculos com maior movimento escápulo-torácico 

e menor quantidade de movimento glenoumeral. Assim, uma postura inclinada pode 

afetar a biomecânica do ombro também sem presença concomitante de dor ou carga 

de trabalho extensa. 

A relevância desse estudo foi presenciar que somente a cifose torácica e sintomas 

dolorosos no ombro não sejam suficientes para destacar a discinese. Então é de suma 

importância aderir a uma avaliação mais completa para que possamos elaborar um 

plano de atendimentos para nossos pacientes.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo observacional teve objetivo de verificar a relação entre a cifose 

torácica e a discinese escapular, na qual houve uma pequena relação como mostra 

nos dados acima, porém com pouca diferença na comparação entre os dados do GD 

e GC. Porém na literatura mostrou fortes evidências que pode haver essa  relação. A 

limitação deste estudo foi à ausência do uso de recursos de avaliação cinemática mais 

avançada para avaliação das variáveis analisadas. Sugere-se que novos estudos que 

façam uma intervenção na hipercifose torácica para ver se há repercussão na 

discinese escapular, e assim pontuar seus prováveis traços de relação.  
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RESUMO 

 

 

Este estudo objetivou descrever o perfil neuromotor de crianças com paralisia cerebral 
e correlacionar com a qualidade de vida (QV) dos cuidadores. Trata-se de uma 
pesquisa exploratória de natureza transversal com abordagem quantitativa dos dados. 
A coleta dos dados foi realizada na clínica escola de Fisioterapia de uma instituição 
privada e em um centro de referência ao portador de deficiência em João Pessoa-PB. 
O período de coleta ocorreu no mês de março de 2020. A amostra foi composta por 
18 indivíduos, sendo divididas em 9 crianças e 9 cuidadores. Para a coleta dos dados 
foi utilizado um questionário sociodemográfico, à escala Sistema de Classificação da 
Função Motora Grossa (GMFCS) para classificar o grau de funcionalidade da criança 
e para os cuidadores o instrumento de avaliação de qualidade de vida-WHOQOL-
BREF. Os dados foram analisados a partir de estatística descritiva e apresentados em 
tabelas. Para estatística inferencial o teste não-paramétrico Man-Whitney foi realizado 
para detectar as variáveis que influenciaram nas médias dos escores dos domínios 
do WHOQOL-BREF. O Teste de Correlação de Spearman foi realizado para detectar 
possíveis correlações entre a escala GMFCS e os domínios do WHOQOL-BREF. Nos 
resultados uma correlação positiva foi observada entre o domínio Social e a escala 
GMFCS, porém sem significância estatística com p-valor<0,05. Através do 
questionário a criança que apresenta pior nível, interfere na QV do cuidador. Para a 
qualidade de vida, o domínio meio ambiente apresentou pior nível, em contrapartida, 
o melhor nível foi o domínio psicológico. As variáveis Estado civil, Escolaridade e 
Idade influenciaram os escores médios dos domínios Psicológico, Social e Meio 
ambiente. O estudo tem como benefício disponibilizar dados que proporcionarão 
embasamento teórico para pesquisas adjacentes e auxiliará também no 
estabelecimento de intervenções. A reduzida amostra do estudo é considerada uma 
limitação. Sugere-se a ampliação da amostra para melhores resultados. 
 
Palavras-chave: Paralisia Cerebral. Qualidade de vida. Cuidadores. 
Desenvolvimento Infantil. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A Paralisia Cerebral (PC) também chamada de Encefalopatia Crônica Não 

Progressiva da Infância (ECNPI) é definida pela má formação cerebral ou à lesão não 

progressiva do cérebro em desenvolvimento.  Este episódio lesivo pode acontecer no 

período pré, peri ou pós-natal, podendo gerar um grupo de afecções do sistema 

nervoso central, como por exemplo alterações do movimento, postura e da função 

motora, resultando em limitações nas atividades   realizadas   no   cotidiano. (ARAKAKI 

et al., 2016). 

Apesar da etiologia da paralisia cerebral não ser bem compreendida, os fatores 

de risco envolvem componentes genéticos, congênitos, obesidade, baixo peso ao 

nascer e infecções maternas, assim como prematuridade, anormalidades da placenta, 

complicações do parto como asfixia perinatal, infecções neonatais, restrições 

socioeconômicas, além de maus tratos, quedas e acidente vascular encefálico 

(SCHEIDER et al., 2018; RYAN et al., 2018).  

A prevalência da paralisia cerebral é em torno de 2 a 3 por 1.000 nascidos vivos 

(BROMHAM et al., 2019). Ainda não há uma mensuração evidente sobre a incidência 

da paralisia cerebral, mas, pressupõe que ocorram de 30 a 40 mil novos casos por 

ano de PC (SIMÕES et al., 2013; SILVA et al., 2017). As taxas em países de baixa 

renda são incertas, mas parecem ser maiores com piora da incapacidade física, 

devido à maior carga de doenças infecciosas e às diferenças nos cuidados pré-natais 

e perinatais (KHANDAKER et al., 2015).  

Para Hubermann et al. (2016) o diagnóstico da PC é baseado em uma 

combinação de sinais clínicos e neurológicos. Ocorrendo tipicamente entre 12 e 24 

meses, sendo possível diagnosticar através da ultrassonografia transfusional, 

ressonância magnética, tomografia computadorizada e escalas funcionais para avaliar 

o desenvolvimento infantil (STRĄCZYŃSKA et al., 2016). 

De acordo com Brenneman (2002) a avaliação do paciente necessita de um 

acompanhamento e aprofundamento, sendo importante que cada terapeuta baseie 

seu programa terapêutico em instrumentos apropriados de avaliação. A criança com 

PC é avaliada e classificada por meio da qualidade do tônus muscular, padrão motor, 

região do comprometimento encefálico e gravidade da lesão. Sendo classificada 
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também de acordo com o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa 

(GMFCS). 

 A criança com paralisia cerebral necessita de cuidado contínuo com auxilio ou 

total dependência para realizar atividades básicas da vida diária o que acarreta na 

sobrecarga física do cuidador. É considerado cuidador a pessoa que tem a 

responsabilidade de realizar tarefas e atividades que o paciente acometido pela 

doença não pode executar de forma temporária ou definitiva (PEREIRA et al., 2013). 

Para Carvalho et al., (2017) o conceito qualidade de vida envolve inúmeros 

significados e relaciona-se com a maneira como as pessoas vivem, sentem e 

entendem seus hábitos e costumes. Esse conceito abrange a saúde física, o estado 

psicológico, o nível de independência, as relações sociais, as crenças pessoais, a 

relação com aspectos significativos do meio ambiente, hábitos de vida, condições 

socioeconômicas, aspecto cultural e vivências (ALCÂNTARA et al., 2015). 

Apesar das dificuldades é importante compreender a qualidade de vida desses 

cuidadores e só as avaliações podem proporcionar uma melhor compreensão sobre 

as reais necessidades das pessoas, com isso, são criados instrumentos de avaliação 

da qualidade de vida com intenção de auxiliar na compreensão de como estão esses 

indivíduos e quais são os profissionais podem ajuda-los. (FEHLBERG, 2013). 

Sabendo que a criança com PC apresenta dificuldade na função motora e 

cognitiva, e que dependendo da gravidade da lesão neuronal o indivíduo vai 

apresentar pouco ou muito comprometimento dessas funções. Em consequência 

disso, o cuidador é o principal responsável pelo cuidado e atividade da criança por 

toda vida. Com isso, será que há correlação entre o perfil neuromotor de crianças com 

diagnóstico de paralisia cerebral e a qualidade de vida dos cuidadores? 

Para responder a este questionamento o estudo objetivou descrever o perfil 

neuromotor das crianças e correlacionar com a qualidade de vida dos seus 

cuidadores.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

A encefalopatia crônica não progressiva, também conhecida como paralisia 

cerebral (PC), segundo Ferreira et al. (2016) é consequência de uma lesão estática, 

que ocorre no sistema nervoso central (SNC) em fase de maturação até os dois anos 

de vida. Refere-se a uma disfunção sensório-motora que causa disfunções no tônus 

muscular, postura e movimentação voluntária resultando, ao passar dos anos, em 

deformidades musculoesqueléticas e déficits funcionais.  

Nos casos de paralisia cerebral acontecem processos destrutivos no tecido 

cerebral saudável, a hipóxia e isquemia têm sido tradicionalmente propostas como 

causas do cérebro ter danos. Estudos patológicos e de imagem da paralisia cerebral 

demonstraram combinações variadas de lesões no córtex cerebral, na substância 

branca hemisférica, nos gânglios da base e cerebelo. No feto e no prematuro, vasos 

sanguíneos no cérebro têm limitada capacidade de dilatação que aumenta a isquemia 

e leva a lesões difusas. O estágio de maturação do cérebro durante a qual ocorrem 

eventos patogênicos define o tipo e o local das lesões, bem como, o tipo específico 

das manifestações clínicas (Graham et al., 2016). 

Pode-se classificar a paralisia conforme o tipo e a distribuição do 

comprometimento sabendo-se que a área do encéfalo lesada determina os achados 

clínicos. A PC espástica caracteriza-se por hipertonia muscular sendo responsável por 

58% dos casos ocasionada por uma lesão no sistema piramidal; a PC do tipo 

discinética tem presença de movimentos involuntários decorrente de uma lesão 

extrapiramidal; PC do tipo atáxica tem o achado clínico típico de incoordenação e 

déficit de equilíbrio ocasionado por uma disfunção no cerebelo; e a PC mista onde a 

criança apresenta a combinação de dois padrões. A distribuição topográfica do 

comprometimento classifica-se em três tipos: tetraparética que são casos mais 

graves, nos quais membros superiores e inferiores são afetados, diparética nos quais 

membros superiores são menos afetados do que os membros inferiores e 

hemiparética que apenas um lado do corpo encontra-se alterado (BITTENCOURT et 

al., 2008). 

Os quadros de espasticidade devem ser classificados também quanto à 

distribuição anatômica em: unilateral (que engloba as anteriormente classificadas 
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como monoplégicas e hemiplégicas) e bilateral (que engloba as anteriormente 

classificadas como diplégicas, triplégicas, quadri/tetraplégicas e com dupla 

hemiplegia) (ROSENBAUM et al., 2007).  

O diagnóstico da PC é feito através da anamnese, exame físico e exames de 

imagem, como o eletroencefalograma (EEG) e a tomografia computadorizada (TC), 

que podem determinar a localização e extensão da lesão associados a testes de 

funções auditivas e visuais (LEITE et al., 2012). 

A avaliação deve ser focada principalmente na história clínica, avaliação física 

e neurológica observando as manifestações motoras que constituem presença de 

reflexos arcaicos, a hiperreflexia que se mantem com o passar do tempo, 

anormalidades tônico-posturais, resistência à movimentação passiva, pouca 

mobilidade, membros superiores e inferiores em flexão, além de sintomas que causam 

atraso nos marcos do desenvolvimento infantil como distúrbio de sucção, punhos 

cerrados persistentes, e menor perímetro cefálico (STRĄCZYŃSKA et al., 2016; 

CASTANHO, 2019). 

Sabendo que a funcionalidade pode ser prejudicada devido às deficiências 

motoras multifatoriais como a espasticidade, perda de seletividade e fraqueza 

muscular, é importante buscar uma intervenção de forma extremamente individual 

devendo ser realizada o mais precoce possível para não agravar as retrações 

musculares e as contraturas que prejudicam a mobilidade da criança (GRAHAM et 

al.,2016; DEZOTI et al., 2015). 

Reafirma Britto et al. (2017) que a criança com paralisia cerebral necessita de 

um cuidado diferenciado e tratamento adequado, é importante o acompanhamento 

por uma equipe multiprofissional que possibilite a compreensão do processo 

terapêutico. Dentro da equipe multiprofissional o fisioterapeuta tem grande 

importância para o tratamento da criança, levando em consideração as etapas do 

desenvolvimento motor utilizando vários tipos de estimulação motora e sensorial além 

de manter estreitas relações com o desenvolvimento visual, cognitivo e da fala. (SILVA 

et al.,2019; MARQUES et al., 2016). 

Crianças com PC necessitam de cuidados especiais devido a todos os 

comprometimentos, mas a família também necessita de atenção e deve ser incluído 

no plano terapêutico sendo necessária uma rede de apoio e programa de reabilitação, 
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assim como, estratégias de educação e prevenção de malefícios que vão influenciar 

na sua qualidade de vida e no processo do cuidar (LIMA et al., 2016). 

A qualidade de vida pode ser definida como a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida em relação ao contexto e sistemas de valores nos quais se insere, 

bem como seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Além do reflexo dos 

fatores subjetivos, como o amor, inserção, realização social e liberdade, e dos fatores 

objetivos, como alimentação, lazer, educação, saúde e habitação, que proporciona 

conforto e realização individual e coletiva (CAMPOS et al., 2015). 

Segundo Marques et al.  (2016) o cuidador da criança com PC, que geralmente 

é a mãe, altera sua vida e rotina em função de gerar maior conforto à criança. Consiste 

em uma tarefa desafiadora, pois suas necessidades físicas exigem esforço, dedicação 

e tempo. A intensidade das demandas de cuidados às crianças com necessidades 

especiais, especificamente com lesão cerebral, torna o cuidado mais complexo e 

constitui um desafio diário para o cuidador familiar (DANTAS et al., 2012; OLIVEIRA 

et al., 2018). 

Ressalta Borges et al. (2015) que a sobrecarga é uma perturbação resultante 

do lidar com a dependência física e/ou a incapacidade mental do indivíduo, que vira o 

centro da atenção e dos cuidados. Assim, a qualidade de vida e manutenção da saúde 

é ameaçada em decorrência das responsabilidades como cuidador que pode 

apresentar sentimento de impotência, preocupação, cansaço e irritabilidade em 

muitas situações.  

Apesar das dificuldades é importante compreender a qualidade de vida desses 

cuidadores e só as avaliações podem proporcionar uma melhor compreensão sobre 

as reais necessidades dessas pessoas (FEHLBERG, 2013). 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Tratou-se de uma pesquisa exploratória de natureza transversal com 

abordagem quantitativa dos dados. A coleta dos dados foi realizada na Clínica Escola 

de Fisioterapia de uma Instituição de Ensino Superior e em um Centro de referência 

ao Portador de Deficiência em João Pessoa – PB devido à acessibilidade à referida 
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instituição e pelo quantitativo de crianças que são assistidas nas mesmas. O período 

de coleta se deu no mês de março de 2020.  

A amostra foi composta por 18 indivíduos, sendo divididas em dois grupos: 9 

crianças e 9 cuidadores. Esta pesquisa teve como critérios de inclusão as crianças 

com o diagnóstico clínico de paralisia cerebral, idade igual ou menor há 12 anos e 

podendo ser do sexo feminino ou masculino. Já os critérios de exclusão usados foram: 

crianças com outras patologias associadas e cuidadores que não concordarem em 

participar ou que desistam no decorrer da pesquisa. À criança que obedeceu a todos 

os critérios de inclusão foi contatado o cuidador para preenchimento dos Termos de 

Consentimento. 

Foi aplicado um questionário sobre o perfil sociodemográfico no qual constam 

os aspectos sociodemográficos e socioeconômicos de acordo com a classificação do 

IBGE. Dentre as principais variáveis estavam: idade, sexo, raça, estado civil, 

escolaridade, número de filhos, renda familiar, situação marital, meio de transporte, 

entre outros. Em seguida, ainda no questionário, foram coletados os dados da criança 

como: sexo, idade, escolaridade, tipos de terapia que realizou e realiza na atualidade, 

uso de medicações e procedimento cirúrgicos.  

Para determinar a condição funcional à criança foi avaliada (o) pela 

pesquisadora através do Sistema de Classificação da Função Motora Grossa 

(GMFCS) que é composta por 5 níveis, onde no nível I indica que a criança consegue 

locomover-se sem restrições; no nível II a criança apresenta limitação na marcha em 

ambiente externo; e o nível III necessita de apoio para locomoção. No nível IV a 

criança precisa de equipamentos de tecnologia assistida e no nível V, mesmo com 

tecnologia avançadas, a criança apresenta restrição grave do movimento. 

É dividido nas seguintes faixas etárias: 0-2 anos, 2-4 anos, 4-6 anos, 6-12 anos. 

Posteriormente, foi aplicado ao cuidador o instrumento de avaliação da qualidade de 

vida o WHOQOL-bref, que é composto por 26 questões, sendo duas questões sobre 

autoavaliação da qualidade de vida e 24 questões representando cada uma das 

facetas do WHOQOL-100 o instrumento mais completo que é composto por 100 

perguntas. Há separação das perguntas do WHOQOL-BREF nos 4 domínios e suas 

respectivas facetas: Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio-Ambiente. As 

respostas seguem uma escala de Likert: de 1 a 5, quanto maior a pontuação melhor 

a qualidade de vida. 
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Após a coleta dos dados os mesmos foram tabulados em uma planilha do 

Microsoft Excel e analisados através de estatística descritiva com média, desvio 

padrão e frequência. Para estatística inferencial o teste não-paramétrico Man-Whitney 

foi realizado com a finalidade de detectar possíveis variáveis que influenciaram nas 

médias dos escores dos domínios do WHOQOL-BREF. O Teste de Correlação de 

Spearman foi realizado para detectar possíveis correlações entre a escala GMFCS e 

os domínios do WHOQOL-BREF. O nível de significância considerado foi de 5%. As 

variáveis foram analisadas por meio do Software R (R CORE TEAM, 2019) versão 

3.5.3. 

O presente estudo atendeu a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS/MS) e o Estatuto da Criança e do Adolescente levando em consideração 

todos os preceitos éticos que envolvem a manutenção da integridade física e 

emocional. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 

de João Pessoa – UNIPÊ, com o nº do CAAE: 26880519.3.0000.5176 em 10/02/2020. 

A participação dos indivíduos foi de forma voluntária, no qual foi mantido o anonimato 

dos participantes e todos assinaram e receberam uma via do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e o Termo de Assentimento Livre 

Esclarecido (TALE). 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O estudo contou com a participação de 18 indivíduos nas quais foram divididas 

em dois grupos: 09 crianças com paralisia cerebral (PC) e 09 cuidadores. Como 

exposto na Tabela 1, do total de crianças participantes deste estudo as idades 

variaram entre 02 a 12 anos, com uma média de 07 anos (DP= 3,7) sendo a maioria 

do sexo masculino 7,8% (n=7), com etiologia pós-natal 77,8% (n=7), o nascimento 

pré-termo 66,7% (n=6), quanto à distribuição clínica a mais identificada foi espástica 

bilateral 77,8% e distribuição topográfica com predomínio quadriplégico.  

Como informado na tabela 1, houve uma maior frequência do sexo masculino 

entre as crianças participantes do estudo, tal qual encontrado no estudo de Manzone 

et al. (2019) que relata em sua pesquisa com crianças com paralisia cerebral GMFCS 
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V que também houve uma maior frequência do sexo masculino com 55,3% da 

amostra. Assim como Zanelato et al. (2014) e Sorratini et al. (2019) que também 

tiverem em seus estudos com crianças com paralisia cerebral a prevalência do sexo 

masculino. 

No que se refere à distribuição clínica, houve predomínio do tipo espástico 

(tabela 1). Bem como na pesquisa realizada sobre o perfil epidemiológico dos 

pacientes com paralisia cerebral atendidos em uma instituição beneficente, que 

encontrou uma maior frequência do tipo espástico sendo 86,7% da amostra. Outro 

que avaliou da relação entre gênero, idade, tipo motor, topografia e função motora 

grossa, baseado no sistema de função motora grossa em crianças com PC, 

apresentando dados semelhantes ao dessa pesquisa. (CARAVIELLO, CASSEFO e 

CHAMLIAN, 2006; COSTA et al., 2007; PFEIFER et al., 2009).  

Na pesquisa a distribuição topográfica mais identificada foi à quadriplégica. 

Assim como no estudo de Prudente, Barbosa e Porto (2010) que avalia a relação entre 

a qualidade de vida de mães de crianças com paralisia cerebral e a função motora 

dos filhos após dez meses de reabilitação com 27 crianças quadriplégicas, e Castro, 

Silva, e Alves (2020) que avaliaram a funcionalidade de crianças com deficiência e 

descreveram os resultados em paralelo com os fatores contextuais, sendo das 20 

crianças, 19 quadriplégicas.  

Em geral, as crianças com PC quadriplégica espástica quando comparadas a 

crianças com um menor comprometimento têm curso de comprometimento da função 

motora menos favorável, por exemplo, têm comprometimento dos quatro membros, 

do tronco e da cabeça, sendo os membros superiores mais acometidos que os 

inferiores e, por esse conjunto de características, é considerada a forma mais grave 

da PC. (REIS, 2015; BJORNSON et al., 2007; REBEL et al., 2010). 

No que se refere ao nascimento (tabela 1), 66,7% das crianças nasceram pré-

termo. Outros autores como Smith et al. (2020) também acharam dados semelhantes 

ao do estudo, onde eles observaram a incidência de paralisia cerebral por grupos de 

idade gestacional dentro de um grupo de risco para parto prematuro espontâneo.  A 

idade gestacional média no parto para aqueles com PC foi de 27 semanas e 04 dias.  

 

Tabela 1- Descrição dos dados sociodemográficos das crianças. 

Idade N % 

0 a 4 anos 0 0% 
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2 a 4 anos 2 22,2% 

4 a 6 anos 3 33,3% 

6 a 12 anos 4 44,4% 

Sexo   

Feminino  2 22,2% 

Masculino 7 77,8% 

Nascimento   

Pré-termo 6 66,7% 

A termo 2 22,2% 

Pós-termo 1 11,1% 

Etiologia da PC   

Pré-natal 0 0% 

Peri-natal 2 22,2% 

Pós-natal 7 77,8% 

Distribuição clínica   

PC Espástica 

Bilateral 

7 77,8% 

PC Espástica 

Unilateral 

2 22,2% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. Legenda: PC= Paralisia Cerebral. 

 

Na análise do GMFCS houve frequência maior de crianças com PC grau V 

77,8% (n=7), com limitações no controle da cabeça e tronco que requerem de 

tecnologia assistida e ajuda física, ou seja, limitações funcionais mais graves. Nesta 

amostra, 22,2% (n=2) são classificados com grau II, sendo capazes de andar sem um 

dispositivo manual de mobilidade, porém, com dificuldade de andar em superfície 

irregular e a longa distância. (Tabela 2). 

Dado semelhante foi encontrado em Farias et al. (2020), onde o nível de 

GMFCS mais encontrado na pesquisa foi o nível V (28,6%), IV (23,8%) e do nível I 

com (23,8%). Outros estudos semelhantes foram o de Possel et al. (2018), e Prudente, 

Barbosa e Porto (2010), na qual teve o nível V como o mais achado de sua pesquisa. 

A gravidade e a quantidade de alterações afetam e comprometem a funcionalidade e 

a independência das crianças com PC, consequentemente uma influência negativa 

na qualidade de vida das crianças e seus familiares (DIAS et al., 2013). 

 

Tabela 2 – Classificação da criança com base na GMFCS. 



155 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

GMFCS N % 

I – Anda com limitações 0 0% 

II – Anda com limitações 2 22,2% 

III – Anda utilizando um dispositivo manual de mobilidade 0 0% 

IV – Automobilidade com limitações; pode utilizar 

mobilidade motorizada. 

0 0% 

V – Transportado em uma cadeira de rodas manual 7 77,8% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. Legenda: GMFCS= Sistema de Classificação da Função 

Motora Grossa. 

 

Quanto aos cuidadores, (Tabela 3) os resultados revelaram que as idades 

variaram entre 26 a 59 anos, com a média de 39,4 anos (DP= 10,4). O sexo feminino 

teve maior prevalência entre os entrevistados sendo 88,9% (n=8). No estudo de Souza 

et al. (2018a) que ao analisarem a relação entre qualidade de vida e a sobrecarga dos 

cuidadores relacionados ao grau de comprometimento neuromotor de crianças com 

paralisia cerebral obteve que 92,1% são mulheres. Assim como Souza et al. (2018b) 

que analisou a rede de suporte social de mães de crianças com paralisia cerebral e 

96,7% dos cuidadores são mulheres.  

No presente estudo, a maioria dos cuidadores tem como estado civil solteiro 

(a), sendo 55,6% (n=5), contrapondo aos estudos de Farajzadeh, Maroufizadeh e 

Amini, (2020), que estudou a carga de cuidados, fadiga e depressão na qualidade de 

vida em mães de crianças com paralisia cerebral, onde 80.3% da amostra são 

casadas. Da mesma forma que Figueiredo et al. (2020) e Figueiredo et al. (2017), 

onde nos dois estudos 70% dos cuidadores são casados também.  

Quanto à escolaridade dos cuidadores entrevistados 66,7% (n=6) 

apresentaram grau de escolaridade incompleto (tabela 3) contrapondo aos estudos 

de Melo, Cardoso e Monteiro (2019), onde 66% possui algum grau de estudo. Tal 

como os autores Figueiredo et al. (2017) e Souza et al. (2018b) que mais de 60% dos 

cuidadores participantes das pesquisas têm pelo menos o ensino fundamental 

completo. De acordo com os dados do IBGE 63,7 % da população do estado da 

Paraíba possui menos de oito anos de estudo, acarretando uma carência a essa 

família, (IBGE, 2016).  
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Tabela 3- Descrição dos dados sociodemográficos dos cuidadores. 

Sexo n % 

Feminino 8 88,9% 

Masculino 1 11,1% 

Idade   

14 a 17 anos 0 0% 

18 a 24 anos 0 0% 

25 a 39 anos 5 55,6% 

40 a 59 anos 4 44,4% 

60 anos ou 

mais 

0 0% 

Estado Civil   

Solteiro(a) 5 55,6% 

Casado(a) 4 44,4% 

Escolaridade   

Grau 

completo 

3 33,3% 

Grau 

incompleto 

6 66,7% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

No que se refere aos dados socioeconômicos dos cuidadores, a maioria relatou 

que possuem renda menor que um salário mínimo 66,7% (n=6) porque vivem de 

trabalho informal. Em contrapartida, 77,8% (n=7) recebem o benefício da criança. As 

informações adquiridas sobre o transporte utilizado para chegar aos atendimentos 

revelam que 77,8% (n=7) dos cuidadores utilizam ônibus ou carro da prefeitura de 

origem (Tabela 4). 

 

Tabela 4- Descrição dos dados socioeconômicos dos cuidadores. 

Renda familiar em 

SM 

N % 

2 a 4 SM 3 33,3% 

Menos que o SM 6 66,7% 

Benefício da criança   

Recebe benefício 7 77,8% 

Não recebe benefício 2 22,2% 

Meio de transporte   

Próprio 2 22,2% 

Prefeitura 7 77,8% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. Legenda: SM= Salário Mínimo. 
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De acordo com a Tabela 5, verificou-se que o domínio Meio ambiente teve a 

menor média de 10,83 (DP = 2,73) demonstrando que os cuidadores podem estar 

insatisfeitos com seu ambiente físico (poluição, clima, ruído e trânsito), recursos 

financeiros, segurança, participação, e oportunidades de lazer, transporte, falta de 

oportunidade de adquirir novas informações e habilidades e cuidado em saúde.  

Na pesquisa de Melo, Cardoso e Monteiro (2019) ao descrever o perfil dos 

cuidadores, a sua qualidade de vida, e suas principais dificuldades no ato de cuidar 

da criança com disfunção neurológica, obtiveram uma tendência a piores resultados 

de qualidade de vida no domínio Meio ambiente, corroborando assim com o estudo.  

Influenciado pela baixa média do domínio Meio Ambiente, os cuidadores 

apresentaram “nada” ou “muito pouca” satisfação em relações financeiras, isto pode 

ter ocorrido já que o cuidado à criança se torna prioridade e também por consequência 

da maioria deles não trabalhar e ter como principal fonte de renda apenas o benefício 

dado pelo governo. 

 Segundo os dados do IBGE a renda domiciliar per capita na Paraíba é menor 

que um salário mínimo (IBGE, 2016). Configurando uma situação grave, já que a 

criança precisa de muito cuidado com uso de fraldas, medicamentos, alimentação, 

além do cuidado da casa e do restante da família.  

   Assim, como no estudo de Mohammed, Ali e Mustafa (2016) e de Santos et 

al. (2019), observou-se que a baixa renda e a baixa escolaridade dos pais, gera uma 

possível inadequação do pré-natal e as assistências no momento do parto podem 

colaborar para elevar os casos de PC, do mesmo modo que acesso à informação, 

transporte e moradia. 

O domínio Físico apresentou média dos escores de 10,92 (DP = 1,93) seguido 

do domínio Social com média de 11,41 (DP = 2,68). Importante salientar que os 

cuidadores sentem dificuldades em deixar a criança sob cuidado de outra pessoa, isso 

acarreta uma ruptura com sua própria vida, sendo incapazes de suprir suas 

necessidades sociais, portanto, eles tiveram menor satisfação com a vida social 

(DEZOTI et al., 2015; WU, ZHANG e HONG, 2017).  

O domínio Psicológico foi o que apresentou maior média (MD = 12,30, DP = 

2,67), com o melhor resultado na WHOQOL-Bref e melhor pontuação dentro da escala 

de Likert de 1 a 5.  
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Na pesquisa de Brandão (2014) que observou a qualidade de vida de pais de 

crianças com alterações do desenvolvimento e na pesquisa de Souza (2015) que 

analisou a relação entre qualidade de vida dos cuidadores e o grau de 

comprometimento do desenvolvimento motor de crianças com PC, o domínio de 

melhor resultado foi o físico, diferenciando-se do estudo.  

 

Tabela 5 - Análise descritiva do escore do WHOQOL-Bref segundo o domínio avaliado 
nos cuidadores. 

WHOQOL-Bref 

Estatísticas avaliadas 

Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficien

te de 

variação 

Físico 8,57 13,71 10,92 1,93 17,64 

Psicológico 7,33 16,67 12,30 2,67 21,71 

Social 6,67 14,67 11,41 2,68 23,46 

Meio ambiente 7,00 15,50 10,83 2,73 25,17 

Geral 8,00 15,08 11,38 2,25 19,77 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

As variáveis Estado civil, Escolaridade e Idade, pertencentes aos cuidadores, 

causaram diferenças estatisticamente significantes nos escores médios dos domínios 

Psicológico, Social e Meio ambiente, na amostra do presente estudo (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Distribuição das variáveis dos cuidadores em relação ao WHOQOL-
Bref. 

 Domínios do WHOQOL-bref 

Variável n (%) 
Físico 

Psicológic

o 
Social 

Meio 

Ambiente 

Média 

Estado civil   

Casado (a) 4 (44,4%) 11,1 13,1 13,0 11,5 

Solteiro (a) 5 (55,6%) 10,7 11,6 10,1 10,3 

Valor de p 
 

0.792 

 

0.215 

 

0.041 

 

0.300 

 

Escolaridade       

Grau completo 3 (33,3%) 10,4 14,0 12,8 12,0 

Grau incompleto 6 (66,7%) 11,0 11,4 10,6 10,2 

Valor de p  0.635 0.048 0.227 0.149 
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Idade      

25 a 39 anos 5 (55,6%) 11,5 13,7 12,0 12,2 

40 a 49 anos 4 (44,4%) 10,1 10,5 10,6 9,1 

Valor de p  0.361 

 

0.007 

 

0.430 

 

0.007 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. Teste de Mann-Whitney, p-valor<0,05.    
 

De acordo com a Tabela 6 o domínio Psicológico, nesta amostra, sofreu 

influência das variáveis Escolaridade (p= 0.048) e Idade (p=0.007), ou seja, o fato de 

o cuidador ter concluído ou não seus estudos, assim como a faixa etária a que 

pertence influenciou a qualidade de vida dos sujeitos nesse domínio.  

 No domínio Social é observada certa influência da variável Estado civil. O fato 

dos cuidadores serem casados ou não ocasionou diferença estatisticamente 

significante (p=0.041) entre os grupos, neste domínio. Por fim, o domínio Meio 

ambiente apresentou diferença estatisticamente significante na variável Idade 

(p=0,007) indicando uma possível influência da faixa etária na qualidade de vida dos 

cuidadores.     

 Não foram encontradas correlações estatisticamente significantes entre os 

domínios do WHOQOL-bref e o GMFCS da criança, como observado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Correlação entre os domínios do questionário WHOQOL- bref e o 
GMFCS.   

Domínios 
Correlação de Spearman 

Rho p-valor 

Físico -0.05 

 

0.893 

 

Psicológico 0.05 

 

0.893 

 

Social 0.36 

 

0.331 

 

Meio ambiente  0.21 

 

0.584 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. Legenda: Correlação de Spearman; Coeficiente de correlação (rho): 
0.9 – muito forte; 0.7/0.9 – forte; 0.5/0.7 – moderada; 0.3/0.5 – fraca; 0/0.3 – desprezível. p-valor<0,05.    

 

 Contudo, ainda de acordo com a Tabela 7, ao considerar os coeficientes de 

correlação entre os domínios do questionário WHOQOL-bref dos cuidadores e a 
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escala GMFCS das crianças foram observadas correlação positiva fraca no domínio 

Social (rho = 0.36) e correlação positiva desprezível no domínio Meio ambiente (rho = 

0.21). Entretanto, nenhuma correlação entre os domínios e a escala GMFCS foi 

considerada significativa, pois o p-valor não foi inferior a 0,05. Esse fenômeno pode 

ser explicado pelo pequeno tamanho da amostra.  

Uma correlação positiva significa que as variáveis são proporcionais, por 

exemplo, no caso do domínio Social (correlação positiva fraca) quanto maior o nível 

de desenvolvimento motor da criança (maior escore na GMFCS), maior o escore de 

QV do cuidador nesse domínio. 

Nesse estudo, as variáveis Estado civil, Escolaridade e Idade, pertencentes aos 

cuidadores, causaram diferenças estatisticamente significantes nos escores médios 

dos domínios Psicológico, Social e Meio ambiente. 

O domínio psicológico, que considera a compreensão da percepção que o 

indivíduo possui sobre a sua condição afetiva e cognitiva, foi o melhor domínio 

avaliado neste estudo, se comparado com o domínio social e físico. Por fim, o domínio 

meio ambiente compreende a percepção que o indivíduo possui sobre aspectos 

diversos relacionados ao ambiente em que vive, sendo considerado o domínio que 

obteve pior avaliação. 

Com base na amostra do estudo e corroborando com outros autores, 

concluímos que as mulheres representam boa parte dos cuidadores e as mesmas 

relataram que a sua qualidade de vida está afetada, principalmente com a relação de 

apoio familiar e conjugal, seus estudos e a renda. Isso nos indica que mesmo em 

pleno século XXI, ainda esteja muito inserido na sociedade um patriarcado, onde 

grande parte dos homens são autoritários em impor que a mulher seja a única 

responsável pela criança, e pela casa, tirando a oportunidade dessa mulher de estudar 

e ter sua independência financeira. Portanto, é necessária uma mudança nesse 

pensamento para assim haver igualdade de gênero no cuidar da criança e na 

distribuição de responsabilidades.  

 É importante observar também o quanto essas mulheres são sobrecarregadas 

ao longo da vida, sendo necessário buscar melhorias nesse aspecto através da 

implementação da prática centrada na família, onde é estabelecida uma parceria entre 

paciente, família e terapeutas. 
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Nesse estudo também se encontrou uma correlação, porém sem significância 

estatística que compreende a existência de uma associação entre os escores da 

criança na GMFCS com os escores de QV dos cuidadores no domínio social e meio 

ambiente. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

Com esse estudo foi possível constatar que não houve correlação significativa 

entre os domínios de qualidade de vida dos cuidadores e a escala GMFCS da criança, 

pois não houve uma estatística significativa.  

O estudo tem como benefício disponibilizar dados que proporcionarão 

embasamento teórico para pesquisas adjacentes e auxiliará também no 

estabelecimento de intervenções. Sendo assim, sugere-se uma maior atenção voltada 

à saúde dos cuidadores, com o desenvolvimento de projetos e políticas públicas 

específicas para cuidadores, visto que os mesmos se sobrecarregam ao assumir a 

total responsabilidade nos cuidados às crianças. 

O profissional fisioterapeuta está totalmente incluso na rede de profissionais 

que são capacitados para auxiliar com o tratamento e com o desenvolvimento da 

criança com os diferentes tipos de abordagens, e também no cuidado aos cuidadores. 

Apesar de os cuidadores terem apontado estar satisfeitos em outros domínios, 

ainda se torna necessária uma atenção à saúde mental, nutricional e de cuidados 

básicos por meio de acompanhamento e apoio multiprofissional, com psicólogos, 

médicos, nutricionistas e assistentes sociais.  

A reduzida amostra do presente estudo é considerada uma limitação. Este fator 

pode ter influenciado nos valores de significância do teste de correlação proposto. 

Sugere-se a ampliação da amostra para melhores resultados. 
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RESUMO  

 

 

Objetivo: Investigar as evidências cientificas da literatura sobre a saúde mental dos 

profissionais de saúde no enfrentamento do COVID-19. Método: Revisão integrativa 

da literatura, realizada através de pesquisas nas bases de dados PubMed, MedRxiv 

e Scopus nos períodos de 2019 á 2020 apontando inicialmente 27 artigos os quais 

foram analisados título e/ou resumo, objetivo, amostra e resultados utilizando a rubrica 

como instrumento de investigação, restando assim apenas 6 artigos abordando a 

saúde mental dos profissionais de saúde no enfrentamento do COVID-19. 

Resultados: Os resultados das publicações analisadas foram organizados em dois 

eixos temáticos: impactos psicológicos dos profissionais de saúde no enfrentamento 

da COVID-19; e o cuidado em saúde para os profissionais em adoecimento mental. 

Considerações Finais: Os estudos comprovam que há fatores que desencadeiam o 

adoecimento mental de profissionais no ambiente de trabalho como a alta demanda 

de pacientes infectados pelo COVID-19, a falta de EPI, o risco de contaminação entre 

outros fatores que desencadearam o adoecimento mental como o estresse, a 

ansiedade, o medo e outros sentimentos, destaca-se também estratégias de cuidados 

para prevenção e promoção do adoecimento mental dos profissionais de saúde. 

Contudo evidencia-se a necessidade de novas pesquisas sobre o tema, tendo em 

vista a escassez da literatura brasileira sobre o assunto. 

 

Palavra-chave:  Saúde Mental. Profissionais de Saúde. COVID-19. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) foi notificada de um surto de 

pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, República Popular da China no 

dia 31 de dezembro de 2019, que teve início em um mercado de frutos do mar onde 

animais, outros mamíferos e aves são capazes de causar doenças respiratórias, 

entéricas, hepáticas e neurológicas em humanos (ZHU et al., 2020). 

Inicialmente chamada de 2019-n-CoV, a infecção provocada pelo novo 

coronavírus recebeu o nome oficial de COVID-19. O coronavírus é uma causa 

conhecida de infecção respiratória, que trazia consigo características epidemiológicas 

e clínicas dos casos confirmados na cidade de Wuhan, China, 41 pacientes 

demonstrou que 66% (27 pacientes) tiveram contato direto com um grande mercado 

de frutos do mar e animais. A idade média foi de 49 anos, com prevalência do sexo 

masculino. Os sinais e sintomas eram caracterizados por febre, tosse seca, dispneia, 

fadiga e linfopenia (ZHU et al., 2019; HUANG et al., 2020). 

Por meio das manifestações clinicas e testes comprobatórios, no dia 30 de 

janeiro do presente ano a OMS declarou estado de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), eram quase 80 mil casos confirmados e 2.838 

óbitos por COVID-19 na China e, mais aproximadamente, 6 mil casos confirmados e 

86 óbitos em outros 53 países (MUNSTER et al., 2020). 

Devido ao alto índice de casos confirmados em uma variabilidade de países foi 

identificado que o meio de transmissão do vírus seria por meio do contato direto ou 

por gotículas respiratórias, como por exemplo o espirro. Visto que o COVID-19 é 

propagado de forma rápida, identificou-se que a melhor forma de reduzir a 

transmissão do vírus seria por meio do isolamento social (CHAN et al., 2020). 

O isolamento social é uma medida em que os países encontraram de conter a 

transmissão do COVID-19, visto que por ser uma doença nova, a suscetibilidade é de 

100%. O plano vê essa medida como detecção, avaliação, tratamento, escalada e 

recuperação e, durante a fase de avaliação, enfatiza a necessidade de encontrar, 

testar, isolar e tratar ativamente casos. A situação de isolamento social requer uma 

mudança ampla no nosso modo de vida, mas é necessário que haja mudança de 

comportamento e restrições de vários níveis da vida social, mas essas medidas tem 



171 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

causado um adoecimento da saúde mental da população (MARIMOUTOU, 2017; 

BATHIA et al., 2020; ONU, 2020).  

Com a descoberta do COVID-19 a sociedade não tem adoecido apenas pelo 

vírus, mas tem desencadeado alguns sinais de uma saúde mental afetada como o 

estresse, o medo, a ansiedade entre outros. Esse adoecimento mental não tem 

atingido apenas as pessoas que estão se mantendo em isolamento para preservar a 

sua saúde, mas principalmente os profissionais de saúde que tem trabalhado na linha 

de frente no combate ao novo coronavírus (IASC, 2020).  

A saúde mental está inteiramente ligada no conceito de saúde. Segundo a OMS 

a definição de saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

apenas a ausência de doenças. Há uma diferença muito grande no que se diz respeito 

a pessoas que já nasceram com patologias de cunho mental e pessoas que 

desencadearam algum problema psíquico decorrente de alguma situação 

(AMARANTE, TORRE, 2017). 

Os profissionais de saúde que estão frequentemente em contato com outras 

pessoas com quadros graves da doença estão sendo acometidos pelos mesmos 

sinais de quem se encontra em isolamento, porém sua rotina se encontra mais intensa 

e preocupante, pois além de cuidar de indivíduos hospitalizados, precisam também 

ter um autocuidado. 

A rotina pesada e sobrecarregada dos profissionais de saúde tem sido marcada 

por distância e preocupação com pessoas próximas ou familiares, ruptura da rotina 

pessoal e do ciclo de descanso, criticalidade do trabalho e medo de se infectar ou de 

infectar outros. Portanto estes e outros problemas tem causado um adoecimento da 

saúde mental por parte dos profissionais da saúde (BAO et al., 2020).  

Diante da carência de literatura específica, no que se diz respeito à saúde 

mental dos profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia COVID-19, este 

estudo visa colaborar com o despertar de reflexões, aprofundamentos e criações de 

conhecimentos, estimulando assim a busca por trabalhos nesta perspectiva, 

reforçando a importância da rede de cuidados aos profissionais de saúde. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 CORONAVÍRUS MUNDIALMENTE 

 

 

Doenças infecciosas emergentes e reemergentes são constantes desafios para 

a saúde na cidade de Wuhan na China, levaram à descoberta de um novo tipo de 

Coronavírus (2019-nCoV), que são RNA vírus envelopados, comumente encontrados 

em humanos, outros mamíferos e aves, capazes de causar doenças respiratórias, 

entéricas, hepáticas e neurológicas (ZHU et al., 2020). 

O 2019-nCoV foi confirmado por meio do lavado bronco-alveolar onde passou 

a ser chamado de Covid-19, sequenciamento de genoma inteiro, Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) e cultura nos pacientes hospitalizados em Wuhan, China. A 

análise completa do genoma do vírus enquadrou-o no gênero betacoronavírus, que 

inclui também o SARS-CoV, descobertos em humanos, morcegos e outros animais 

selvagens (HUANG et al., 2020). 

Nesse contexto, as secreções respiratórias foram consideradas o principal meio 

de propagação do vírus. A análise de cultura de células epiteliais das vias aéreas 

humanas, a microscopia eletrônica e o sequenciamento completo do genoma da 

cultura foram compartilhados com a OMS, destinando-se à vigilância e detecção da 

infecção Covid-19 globalmente e na China. 

A transmissão do Covid-19 foi resumida em gotículas de saliva, espirros, 

acessos de tosse, contato próximo e superfícies contaminadas como principais meios 

de propagação do vírus. Foi identificado que o vírus sobrevive por algumas horas em 

suspensão no ar ou até dias em certas superfícies, reforçando assim o isolamento 

social e a higiene das mãos (BAI et al., 2020). 

De acordo com o alto índice de transmissibilidade foi constatado o crescimento 

do número de casos e de países que reportaram casos confirmados, o que levou à 

OMS a declarar o surto de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII). Os dados registraram o número 1.930.780 casos confirmados, 464.398 de 

pessoas internadas e 120.863 mortes mundialmente pelo Covid-19, dados atualizados 

do dia 14 de abril de 2020 (OMS, 2020a). 
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De acordo com o fator transmissibilidade destacam-se também os profissionais 

de saúde que estão em frequente contato com outras pessoas com quadros graves 

da doença e, portanto, possivelmente com grande quantidade de vírus no corpo. Além 

do vírus os profissionais de saúde constituem atualmente um grupo vulnerável ao que 

se diz respeito ao adoecimento mental (OMS, 2020). 

 

 

2.2 ADOECIMENTO MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

 

Adoecimento Mental é caracterizado como a passagem de um estado saudável 

para uma situação de enfermidade, onde pode causar alterações no corpo e na mente 

dos trabalhadores. Nos últimos anos a Saúde Mental tem sido alvo de interesse 

crescente assumindo-se o impacto que a doença mental tem a nível do indivíduo, 

família, profissão e sociedade e enfrentando por isso novos desafios (CORDEIRO, 

2020). 

As causas mais frequentes do adoecimento mental são caracterizadas por: 

cargas de trabalho excessivas, exigências contraditórias, falta de clareza na   

definição das funções; falta de participação do trabalhador na tomada de decisões que 

lhe afetam diretamente e de controle sobre a forma como ele executa o trabalho; má 

gestão de mudanças organizacionais; insegurança laboral; comunicação ineficaz; 

falta de apoio da parte de chefias e colegas, e, por fim, assédio psicológico ou sexual 

e violência de terceiros (HOFF, CARABETTA, COLLINSON, 2019). 

No Brasil no período de 2012 a 2016, foram registrados 55.387 mil casos de 

trabalhadores que se licenciaram das atividades por algum tipo de transtorno 

psicológico. No período, a depressão e os transtornos gerais, como ansiedade, 

representaram 27.619 mil casos. Os números fazem parte do Observatório Digital, 

uma iniciativa de cooperação internacional entre o Ministério Público do Trabalho e a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) (MTE, 2018). 

O cenário da pandemia da doença do Covid-19 está mudando rapidamente, 

com novos pontos quentes de infecções concentradas por coronavírus emergindo nos 

EUA e no mundo. Quase todos os dias, novos estudos e comentários estão sendo 
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publicados em periódicos em inúmeras bases de dados (GRASELLI, PRESENTI, 

CECCONI, 2020). 

Os profissionais de saúde de primeira linha que cuidam diretamente de 

pacientes com Covid-19 relataram níveis mais altos de sintomas graves de saúde 

mental do que aqueles em funções secundárias. Mediante as análises foi identificado 

que as mulheres foram significativamente mais propensas que os homens a relatar 

sintomas graves de depressão, ansiedade e sofrimento psicológico.  

Muitos fatores estão contribuindo para o sofrimento psicológico de enfermeiros, 

médicos, fisioterapeutas, auxiliares e outros profissionais de saúde que prestam 

atendimento direto à linha de frente de pacientes com COVID-19, como os seguintes: 

esforço emocional e exaustão física, escassez de equipamentos de proteção 

individual, preocupações em infectar membros da família, ansiedade em assumir 

novos papeis clínicos ou desconhecidos e acesso limitado a serviços de saúde mental, 

é importante destacar que esses fatores supracitados estão presentes desde muito 

antes da pandemia.(KEOHANE, 2020; ANSOLEAGA, 2015). 

À medida que a pandemia diminuir nos próximos meses os profissionais de 

saúde mental desempenharão um papel vital na abordagem dos sintomas moderados 

e graves nos profissionais de saúde de primeira linha que experimentam depressão, 

ansiedade e sofrimento psicológico, pois prestam cuidados intensos aos pacientes 

com Covid-19 e procuram se recuperar desses riscos ocupacionais.  

Grande parte dos cuidados de saúde mental necessários pode ser fornecida 

por meio de serviços de telesaúde, incluindo visitas em vídeo com profissionais de 

saúde mental, aplicativos móveis, recursos online e suporte virtual por pares. Para 

sustentar e restaurar os profissionais de saúde da linha de frente, para que os mesmos 

voltem a desfrutar do bem-estar físico e emocional (WANG, TANG, WEI, 2020). 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

 

Discorrer sobre um tema atual a qual sua biografia é descrita simultaneamente 

aos fatos ocorridos é dificultoso e desafiador, devido à restrição de estudos que 

corresponde ao tema abordado. 
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Diante disso buscou- se com este trabalho sintetizar as evidências científicas 

sobre a saúde mental dos profissionais de saúde que estão no enfrentamento do 

COVID-19, devido às poucas evidências científicas encontradas. No decorrer da 

pesquisa percebeu-se que no Brasil não haviam muitos trabalhos acadêmicos sobre 

o tema e que as publicações internacionais ainda são reduzidas nesta temática. 

Este estudo permitiu uma maior aproximação ao conhecimento desenvolvido 

sobre a saúde mental dos profissionais de saúde frente a atual pandemia COVID-19. 

Mediante a pesquisa realizada, pôde-se perceber a escassez de publicações sobre o 

tema em questão, portanto os artigos discutidos não estavam conectados com a 

pandemia COVID-19, mas tinham ligação com os eixos temáticos do presente estudo. 

Os artigos encontrados afirmaram o adoecimento por parte dos profissionais 

de saúde devido a inúmeros fatores dentro do ambiente de trabalho principalmente 

quando a saúde está em colapso. Isto mostra como evidência científica que a maioria 

das equipes de saúde da linha de frente estão sofrendo de estresse, ansiedade, 

esgotamento físico, insônia e diversos sentimentos que levam a um adoecimento. 

Os poucos estudos encontrados sugerem a necessidade de novas pesquisas 

sobre o tema a fim de evidenciar os sentimentos causadores do adoecimento mental. 

Todos os artigos encontrados citam a escassez da literatura sobre o tema em questão 

e sugere o início de novas pesquisas. 

Portanto, sugere-se que a comunidade fisioterapêutica desenvolva estudos 

sobre a temática, e utilize das diversas ações cabíveis ao fisioterapeuta para 

prevenção e promoção da saúde no tratamento da saúde mental da equipe 

multiprofissional, utilizando deste meio como um imprescindível campo de atuação da 

fisioterapia. 
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RESUMO  

 

 

No voleibol os movimentos excessivos e em alta velocidade dos membros superiores 
são necessários para ação do saque, causando alterações na articulação glenoumeral 
desencadeando o GIRD (Glenohumeral Internal Rotation Deficit) a perda da amplitude 
de rotação medial do ombro. O objetivo desse estudo foi avaliar a influência dos 
aspectos biomecânicos do saque e a prevalência do GIRD em atletas de voleibol. 
Caracterizada como pesquisa de campo, descritiva e exploratória, de abordagem 
quantitativa, tipo não probalística, realizada com 10 atletas de ambos os sexos do time 
de voleibol do Centro Universitário de João Pessoa – Unipê, através determinação da 
Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. A coleta de dados foi realizada 
através do questionário, Goniométria da rotação medial (RM) dos ombros e análise 
do comprimento muscular de peitoral maior. Como resultados, os dados 
antropométricos dos atletas de idade de 23,4±2,17, tempo de prática esportiva do time 
feminino (n=5) de 10,4±4,39 anos e masculino (n=5) 07,6±2,70, horas de treino 
semanais de 8,28 e 6,72 respectivamente. A amplitude de movimento do feminino foi 
RM 50°±11,7°, RL 83°±9,7° do membro dominante e RM 66°±8,9°, RL 88º±4,5° não 
dominante, apresentando GIRD maior que 20° e 10% da amplitude total do ombro 
dominante, o time masculino não obteve alterações. A medida do peitoral menor do 
ombro dominante feminino 9,1±0,17 e 8,6±0,4 não dominante, masculino 9,6±0,20 
membro dominante e 9,4±0,38 não dominante, não mostrou encurtamento muscular. 
O estudo demonstra influência do tempo de prática do time feminino com o GIRD no 
membro dominante, comparado ao time masculino que não teve alterações.  
 
Palavras-chave: Biomecânica. GIRD. Voleibol.   

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Voleibol é considerado um esporte interativo e competitivo praticado de forma 

recreativa e também profissional, que requer do jogador habilidade, técnica, raciocínio 

e decisão instantâneas, interação de velocidade e força explosiva, possibilita também 

novas relações sociais além de melhorar a capacidade física, a coordenação motora, 
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a resistência aeróbia e anaeróbia, (BORGES; OLTRAMARI, 2015).   

No voleibol os movimentos repetitivos dos membros superiores acima da 

cabeça são necessários para ação do saque, podendo causar aos atletas lesões como 

tendinopatias, síndromes do impacto e lesões ligamentares por movimentos em 

amplitudes excessiva e em alta velocidade (SOUZA et al., 2012). Estudos destacam 

que a articulação glenoumeral é considerada a mais lesionada devido os movimentos 

de alta carga entre 8 a 20% nos atletas de voleibol (ARRUDA; SANDOVAL, 2011). 

A frequência com que os atletas se lesionam podem variar de acordo com o 

tempo da prática esportiva e o tempo de horas dos treinos por semana, por mais que 

a utilização de altas cargas nos treinos promovam o melhor desempenho motor, 

aptidão física e o bom  funcionamento do organismo de uma maneira geral, nem 

sempre essa melhora traz benefícios para saúde do atleta, que muitas vezes superam 

seus limites físicos e psicológicos resultando além de lesões, sofrendo pressão 

psicológica, aceleração da recuperação física e entre outros, sendo o principal fator 

de afastamento dos atletas (DINIZ; VASCONCELOS; ARCANJO, 2015).  

Contudo, o estresse por tração repetitiva durante os movimentos do gestual 

esportivo podem levar inflamação, formação de cicatriz nos tecidos posteriores como 

manguito rotador e aos músculos: deltóide, trapézio, serrátil anterior, romboides, 

grande dorsal e elevador da escápula, tendo como consequência o GIRD 

(Glenohumeral Internal Rotation Deficit) déficit de rotação medial do ombro, 

decorrente ao treinamento inadequado na prática esportiva causando alterações nas 

estruturas do corpo por desequilíbrio, fraqueza muscular, tendinosa e ligamentar 

(MINE et al., 2016; ARRUDA; SANDOVAL, 2011). 

Segundo Vieira (2016), a biomecânica estuda as forças e seus efeitos sobre os 

seres humanos nos esportes, e tem como objetivo primário melhorar o desempenho 

dos atletas. Além disso, proporciona as bases necessárias para a prevenção de 

lesões e reabilitação, que estão intimamente relacionadas ao primeiro objetivo, já que 

um atleta não-lesionado terá um desempenho melhor que um atleta lesionado. Com 

isso, o treinador utiliza técnicas por meio da análise qualitativa do movimento, ou seja, 

observa a execução do movimento e utiliza seus conhecimentos de mecânica para 

corrigir as falhas técnicas da ação.  

Nesse contexto, a produção dessa pesquisa é pertinente ao âmbito científico, 

visto que contribuí com os estudos já existentes sobre a relação dos aspectos 
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biomecânicos do saque e o GIRD em jogadores de voleibol. Diante do exposto, busca-

se responder o seguinte questionamento: Os aspectos biomecânicos do saque 

influenciam na prevalência do GIRD em atletas de voleibol? 

Como objetivo principal avaliar a influência dos aspectos biomecânicos do 

saque e a prevalência do GIRD em atletas de voleibol. Caracterizar o perfil 

sociodemográfico, diferenciar a morfologia corporal dos atletas, avaliar a biomecânica 

do saque, mensurar o GIRD nos atletas em estudo, orientar quanto ao gestual, 

também são objetivos desta pesquisa. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 ANÁLISE DO COMPLEXO DO OMBRO  

 

 

Segundo Nascimento et al. (2010), o complexo do ombro possui o maior grau 

de mobilidade dentre as articulações do corpo humano. Em condições normais, as 

articulações agem em padrão consistente e coordenado para permitir ao membro 

superior uma execução de movimentos adequados. Essa execução é dependente da 

coordenação muscular, responsável por propiciar o desempenho adequado do 

movimento e promover estabilização dinâmica de todas as articulações envolvidas no 

complexo do ombro. 

Pelo fato da articulação glenoumeral ser relativamente instável, há principais 

músculos de estabilização do ombro, o manguito rotador (MR), e esta estabilidade será 

realizada pelos músculos supra-espinhal, infra-espinhal, redondo menor e 

subescapular. Estes quatro músculos, além de movimentarem a articulação do ombro, 

se aderem a articulação glenoumeral comprimindo a cabeça do úmero contra a 

cavidade glenóide melhorando a estabilidade desta articulação (GOZZI, 2016).  

Segundo Minozzo (2017), a cápsula articular e os ligamentos são gradualmente 

comprometidos devido ao excessivo alongamento destas estruturas. Os atletas que 

apresentam esta frouxidão são significativamente dependentes da força exercida pelo 

MR para gerar estabilidade durante movimentos de rotação.  Diante disto, estudos 
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demonstram que as estruturas fixas (cápsula articular, lábios glenóides e ligamentos) 

não são suficientes para manter a estabilidade articular.  

 

 

2.2 ANÁLISE BIOMECÂNICA DO SAQUE  

 

 

O saque é o movimento inicial do jogo, onde o atleta arremessa a bola com 

uma das mãos fazendo com que a bola ultrapasse para o lado da quadra dos 

adversários, possuindo duas variações de execução, sendo o saque por baixo e 

levantamento por cima no qual durante a fase preparatória o jogador se posiciona com 

o tronco projetado para frente, os ombros com deslocamento ântero-posterior e o 

membro inferior dominante semi-flexionado à frente. A execução deste movimento é 

assimétrica, e as forças atuantes da musculatura agonista como rombóides e trapézio 

fibras intermediárias, agem ao longo do movimento de adução da escápula. Em 

alavanca de terceira classe, o atleta segura a bola com o membro semi-flexionado 

durante o lançamento, e a força do corpo é transferida para frente.   

Ao golpear a bola o membro superior executa uma flexão de 180° (Figura 1), 

em que os músculos adutores da escápula atuam no movimento, desta forma, durante 

a flexão do ombro em amplitude maior que 120° compensará a coluna vertebral fazendo 

com que ocorra uma hiperextensão (CARNAVAL, 2005). Realizando movimentos de 

flexão e abdução acima de um ângulo de 90º, e rotação lateral máxima do complexo 

do ombro durante a aceleração do movimento, no qual os atletas de voleibol praticam 

frequentemente nos treinos e competições durante anos, estando suscetíveis a 

microtraumas articulares no complexo do ombro (CANGUSSU et al., 2007). 
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FIGURA 1: Fases do saque: Windup (A), cocking (B), aceleração (c), desaceleração 
(D) e follow-through(E) 

 
FONTE: Melhor Saúde Esporte (2013). 

 

Contudo, Nascimento (2010) descreve as cinco fases do ataque realizados no 

voleibol: windup (Figura 1-A) inicia com abdução e extensão do ombro e finaliza com 

os membros superiores elevados e paralelos ao tronco, cocking (Figura 1-B) ocorre 

até o máximo da rotação externa de ombro, aceleração (Figura 1-C) caracterizada 

pela rotação interna do ombro até o contato da mão com a bola, desaceleração (Figura 

1-D) posicionamento do membro superior perpendicular ao tronco e follow-through 

(Figura 1-E) finalização completa do movimento do membro superior. 

Durante a fase de desaceleração que ocorre após a perda do contato da bola 

com a mão, ao longo do lançamento foi observado no estudo de Nascimento et al. 

(2010) feito através da ativação eletromiográfica dos músculos da articulação 

glenoumeral, em que há uma redução da atividade dos músculos subescapular, 

peitoral maior e grande dorsal associado aos movimentos de rotação medial e adução 

do ombro, havendo uma manutenção da atividade do supra-espinhal e deltóide 

anterior sendo importante para controlar a descida do membro superior. 

 

 

2.3 LESÕES DO OMBRO  

 

 

As lesões do ombro dos atletas de voleibol estão diretamente ligadas aos 

fatores intrínsecos e extrínsecos, caracterizadas como todo agravo gerado pela 

prática inadequada de treinamentos, causadas por alterações estruturais devido 
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sobrecarga em determinadas partes do corpo e por desequilíbrio muscular, devido ao 

desgaste crônico decorrentes de movimentos repetitivos afetando além dos músculos, 

os ligamentos e tendões (OLIVEIRA, 2016).   

Essas lesões decorrem aos fatores intrínsecos que incluem a antropometria, 

densidade óssea e congruência articular do atleta, seu grau de aptidão física 

no esporte como força, resistência e flexibilidade, contudo, a tensão mecânica 

imposta durante o gestual esportivo, afetam os tecidos no qual se adaptam ao nível 

desta tensão fazendo com que o atleta esteja predisposto a lesões (MCGINNIS, 

2015).  

Estudos comprovam que as lesões mais frequentes são no ombro dominante, 

devido à sobrecarga nos movimentos repetitivos, ocorrendo uma diminuição da 

produção de força dos músculos estabilizadores da escápula, que tem relação com a 

presença de dor e instabilidade articular nos jogadores, essa instabilidade provoca o 

déficit de rotação medial do ombro dominante em relação ao não dominante é 

chamado GIRD (glenohumeral internal rotation deficit) (SOUZA et al., 2012; 

MINE et al., 2016).  

 

 

2.4 ALTERAÇÕES ADAPTATIVAS 

 

 

Em relação ao GIRD, considera-se que a razão para esta modificação seja o 

resultado de um ajustamento natural do ombro desenvolvida em atletas 

arremessadores de forma adaptativa a prática esportiva. Teorias relacionam o 

aumento da amplitude de movimento (ADM) de rotação lateral (RL) em conjunto com 

uma perda da rotação medial (RM) do ombro dominante quando comparado ao não-

dominante, com a presença de microtraumas nos restritores estáticos 

(estruturas capsuloligamentares) e dinâmicos (músculos e tendões), envolvendo 

contratura da cápsula posterior e adaptações ósseas do úmero, limitação o atleta, 

dificultando ou impossibilitando sua performance durante o saque (SILVA, 2014).  

Há muitas suposições sobre os fundamentos do déficit de rotação medial, uma 

delas afirma-se que a contratura e espessamento da porção póstero-inferior da 

cápsula glenoumeral, ocorre devido aos microtraumas repetitivos alongando a 
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cápsula articular e os respetivos ligamentos durante as fases de armação tardia e 

desaceleração do movimento realizados durante o saque (BRÁS, 2015), sendo assim 

a perda de rotação medial excede o ganho de rotação lateral, fazendo com que ocorra 

adaptações nos tecidos moles.  

Segundo Nunes et al. (2012) as adaptações morfológicas do ombro incluindo 

hiperflouxidão ligamentar, imobilidade posterior do ombro, retroversão do úmero e 

discinesia escapular, explicam a imobilidade do ombro dominante em atletas que 

poderiam potencialmente levar á GIRD. Com isso, a formação de tecido fibroso na 

capsula posterior, rigidez músculo tendinosa do manguito rotador e alterações ósseas 

são desencadeantes das atividades de sobrecarrega repetitiva. 

 

 

2.5 MÚSCULO PEITORAL MENOR  

 

 

O músculo peitoral menor origina-se na terceira, quarta e quinta costela, 

inserida na borda medial do processo coracóide e é o único músculo conectar-se à 

face anterior do tórax, favorecendo os movimentos de rotação medial, rotação lateral, 

e inclinação anterior da escapula durante a elevação do braço (ROSA, 2014).  

As alterações no comprimento do músculo podem comprometer os movimentos 

da cinética escapular, sendo mais comuns em portadores de disfunções no ombro. O 

encurtamento do peitoral menor limita os movimentos da escápula ocasionando a 

redução do espaço subacromial predispondo lesões nos atletas. Além de apresentar 

elevada rigidez passiva quando alongado, limitando a rotação superior, depressão, 

adução e inclinação posterior da escápula (CAMARINI, 2012; AMARAL, 2017). 

 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

O estudo apresenta-se como uma pesquisa de campo, do tipo descritiva e 

exploratória, por meio de uma abordagem quantitativa, com o objetivo analisar os 

aspectos biomecânicos do saque e a prevalência do GIRD em atletas de voleibol.  
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A pesquisa foi realizada nas dependências da Clínica Escola de Fisioterapia do 

Centro Universitário de João Pessoa – Unipê localizado na BR 230 - Km 22 S/N, na 

cidade de João Pessoa – PB, a partir do Termo de Anuência. Nos meses de março e 

abril de 2019, no turno matutino às segundas e quartas por ser o horário de 

treinamento.   

A população incluída neste estudo foram atletas de voleibol do Centro 

Universitário de João Pessoa – Unipê. A amostra composta por 10 atletas dos ambos 

os sexos, tipo não probabilística.  

Foram considerados critérios de inclusão atletas vinculados ao time de voleibol 

do Centro Universitário de João Pessoa – Unipê, acima de 18 anos, sem lesões 

agudas na articulação do ombro e cotovelo sem processo álgico presente referido pelo 

atleta. Foram excluídos da amostra atletas menores de 18 anos, que praticam outra 

modalidade esportiva e que estavam com lesões agudas na articulação do ombro e 

cotovelo em processo álgico. 

Foram considerados critérios de inclusão atletas vinculados ao time de voleibol, 

maiores de 18 anos, sem lesões agudas na articulação do ombro e cotovelo sem 

processo álgico presente referido pelo atleta. 

 Os dados foram coletados após assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, utilizando um questionário geral, criado pelas pesquisadoras 

(APÊNDICE A), contendo com 15 questões envolvendo aspectos sociodemográficos 

como idade e sexo, informações sobre sua participação no time, como qual o 

posicionamento do mesmo, tempo de prática da modalidade e a última parte visando 

as lesões no desporto.  

Na avaliação clínica, foi mensurado através do goniômetro a rotação medial e 

rotação lateral do ombro. O atleta posicionado em decúbito dorsal sobre a maca com 

quadril e joelhos flexionados em aproximadamente 90º; ombro examinado 

estabilizado e em posição inicial de 90° de abdução e flexão do cotovelo com o braço 

perpendicular ao solo, sendo assim, de forma ativa o sujeito realizou a rotação 

glenoumeral onde o eixo do goniômetro encontra-se no olécrano, em que o braço fixo 

alinhado perpendicularmente ao chão e o braço móvel entre o olécrano e o processo 

estiloide da ulna (MARQUES, 2003). 

Na avaliação do comprimento do peitoral menor, o ponto de referência 

anatômica foram: ângulo médio inferior do processo coracóide e a porção mais lateral 
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da junção esternocondral do aspecto inferior da quarta costela (Figura 2). Para tal, foi 

realizado a palpação dos pontos anatômicos utilizado uma fita métrica. 

FIGURA 2: Marcação dos pontos anatômicos (A), medida do comprimento do músculo 

peitoral menor com a fita métrica (B). 

 

 
FONTE: ROSA (2014). 

 

A participação dos atletas na pesquisa seguiu rigorosamente todas as 

exigências preconizadas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional em Saúde, os 

mesmos assinaram as duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) consentindo com sua voluntariedade na pesquisa que apresentou o objetivo 

do estudo, os riscos e benefícios e o ressarcimento e/ou indenização diante de 

eventuais danos e caso queira participar do estudo. Foi aprovado sob o parecer 

(CAAE: 04421018.0.0000.5176). 

 Os dados foram analisados através de estatísticas descritivas, utilizando 

medidas de uma amostra e a relação entre os resultados encontrados. A exposição 

dos resultados foi feita através de tabelas, gráficos de barras, utilizando a abordagem 

quantitativa. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Foram avaliados nesse estudo 10 atletas, sendo 05 do sexo feminino e 05 do 

sexo masculino, com nível de atividade amador e profissional, apresentando idade 

entre 20 a 25 anos com média e desvio padrão de 22,70 ± 2,00 anos. Em relação ao 
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peso foram recolhidos IMC média de 22,95 ± 1,87 kg/m², dados que podem ser 

visualizados na tabela 1. 

 

Tabela 01 – Dados antropométricos dos participantes da pesquisa. 

 N Média e Desvio Padrão 

Idade 10 22,70 ± 2,00 
Peso 10 72,05 ± 10,9 
Altura 10                    1,77 ± 0,09 
IMC 10 22,95 ± 1,87 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

O índice de massa corporal (IMC) foi posteriormente calculado partindo da 

fórmula IMC= peso (kg) /altura (m²) classificado como abaixo do peso (< 18,5 kg/m² 

ou <5%), peso normal (18,5-24,9 kg/m² ou 85%), sobrepeso (25,0-29,9 kg/m² ou 85-

95%) e excesso de peso IMC > 30,0 kg/m² ou >95%), (CORDEIRO, 2017). Nenhum 

dos atletas apresentou valores da classificação abaixo do peso e excesso de peso, 

apenas valores de peso normal ambos dos sexos. 

Rothman (2008), Souza et al. (2015) descrevem em seus estudos que o IMC é 

uma ferramenta limitada para avaliação da composição corporal, pois não inclui 

fatores como idade, sexo, e distribuição de gordura corporal ou de massa magra. 

Citando o exemplo dos atletas que por muitas vezes obtém elevados percentuais de 

massa magra, sendo classificados com IMC de sobrepeso ou obesidade. 

O gráfico 1 mostra os dados referentes a idade dos atletas, anos de prática 

desportiva no voleibol e tempo de treino semanal, onde os atletas do time feminino 

obtiveram média de 22 anos, menor que a idade do masculino com 23,4 havendo 

diferença de 1,4 anos. Desde então o time feminino demonstra média do tempo de 

prática 10,4 anos e o masculino com média 7,6, revelando que as mulheres 

começaram a prática do esporte mais cedo que os homens.  

Referente as horas de treino os atletas do sexo masculino com resultados 

menores comparado aos treinos do feminino que variam entre 3 a 4 vezes por semana 

durante 2 horas e meia por dia, obteve diferença significativa na média 8,28 horas de 

treino por semana do que o masculino com 6,72 horas. Entretanto, elas podem ser 

mais acometidas, devido à alta repetitividade do movimento. 
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Gráfico 01 – Relação entre a média de idade dos atletas, anos de prática esportiva e 
hora de treino semanal. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

O estudo de Vigolvino (2017) confirma que quanto mais movimentos repetitivos 

que o membro superior realizar pode desencadear o GIRD, descrevendo que os 

tecidos moles e estrutura óssea do ombro sofrem adaptações decorrente ao estresse 

por repetitividade do movimento, causando alongando a capsula anterior, 

encurtamento da capsula posterior, musculatura posterior e alterações das forças 

excêntricas pelos rotadores laterais. 

Luna (2009) explica que no ombro dominante do atleta ocorrem contraturas na 

cápsula póstero-inferior devido estresse repetitivo, resultando assim na diminuição de 

rotação medial no ombro dominante levando ao GIRD, além de alterar o ponto de 

contato da cabeça do úmero na cavidade glenóide, devido ao excesso de rotação 

lateral do ombro. 

 Relata ainda, que essas alterações no ombro ocorrem nos atletas que iniciaram 

o esporte precocemente antes do fechamento da epífise que sucedem o 

remodelamento ósseo do úmero proximal. Desde então, a continuidade da prática 

esportiva contribui para o aumento desse remodelamento plástico. 

A tabela 2 mostra os resultados da amplitude de movimento em média e desvio 

padrão dos sexos, de rotação medial e rotação lateral de ambos ombros, salientando 

que todos os sujeitos da pesquisa apresentam dominância do lado direito, 
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demostrando assim alterações relevantes comparada aos valores obtidos no membro 

não dominante.  

 

Tabela 02 – Análise da amplitude de movimento da rotação medial e lateral, 
dominante e não dominante expressos em graus, demonstrados em média e desvio 
padrão. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Desde então, a comparação da amplitude de rotação medial do ombro 

dominante do sexo feminino, apresentam 50°±11,7° com ângulo mínimo de 45° e 

máximo de 70°graus,  rotação lateral 83°±9,7° demonstrando angulação de 70º a 

95°graus, sendo inferiores aos valores do membro não dominante com média e desvio 

padrão 66°±8,9° de rotação medial e 88°±4,5° de rotação lateral do ombro. 

Respectivamente mostrando ângulo mínimo de 60° a 80° e 80° a 90° graus de 

amplitude. 

O time masculino não apresentou diferença estatisticamente significativa entre 

o ombro dominante na rotação medial 72°±10,8° e rotação lateral 84°±5,5° comparado 

ao não dominante com 74°±5,5° de rotação medial e 84°±8,9° rotação lateral. 

Aldridge et al. (2012), em seu estudo mostra um protocolo para que os atletas 

sejam diagnosticados com o GIRD. Sendo necessário obter duas das três das 

afirmações a seguir: GIRD 1, diferença de RM maior que 20º entre ombro dominante 

e não dominante. GIRD 2, diferença superior de 10% da amplitude total (RL + RM) do 

ombro dominante e não dominante. GIRD 3, a alteração tem que ser maior que 20% 

do ombro dominante e não dominante.  

Analisando a tabela 2, verificando a média das mulheres permite classificar 

duas atletas com GIRD 1 e 2, enquanto 3 das restantes não tiveram nenhum tipo. Do 

time masculino nenhum dos 5 atletas se encaixou nesse protocolo. Contudo, as duas 

atletas que desenvolveram o GIRD estão mais propensas a lesões no ombro do que 

os que não foram considerados com o déficit.   

SEXO GONIOMETRIA 

 
Dominante Não-dominante 

Rot. Medial Rot. Lateral Rot. Medial Rot. Lateral 

Feminino (n = 5) 50° ± 11,7° 83° ± 9,7° 66° ± 8,9° 88° ± 4,5° 

Masculino (n = 
5) 

72° ± 10,8° 84° ± 5,5° 74° ± 5,5° 84° ± 8,9° 
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Sobre a perda da rotação medial, Nunes (2017) ressalta que essa alteração 

pode ser devido à redução de alongamentos dos músculos rotadores externos e 

aumento de tensão na capsula posterior do ombro fazendo com que ocorra 

instabilidade e lesões nos atletas. 

Os resultados referentes a tabela 3 seguem o índice peitoral menor (PMI) 

calculo em que Struyf et al. (2014) constitui na sua pesquisa, dividindo a medida do 

comprimento do músculo em repouso pela altura do indivíduo e multiplicando por 100, 

devido a variabilidade de comprimento e altura de cada atleta, sugerindo ainda que 

há encurtamento do peitoral menor quando o PMI é 7,65 ou inferior a esse valor. 

 

Tabela 03 – Medição do comprimento do peitoral menor 

SEXO MEDIDA DO PEITORAL MENOR 

 
Dominante Não-dominante 

Média 
Desvio 
padrão 

Média Desvio padrão 

Feminino (n = 5) 9,1 ±0,17 8,6   ±0,41 

Masculino (n = 
5) 

9,6 ±0,20  9,4 ±0,38 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

O ombro dominante do time feminino apresentou média e desvio padrão 

9,1±0,17 e 8,6±0,41 do não dominante. Atletas masculino de média e desvio padrão 

9,6±0,20 do membro dominante e 9,4±0,38 não dominante. Observa-se que os 

valores obtidos foram superiores ao PMI 7,54, mostrando que nenhum dos atletas da 

pesquisa possuem encurtamento muscular, indo contra os estudos de Struyf et al. 

(2014).  

Referente a pesquisa de Page (2012), o músculo pode se tornar encurtado por 

duas razões, sendo elas o aumento da tensão muscular ativa pela contração muscular 

e tensão passiva que depende das propriedades estruturais do músculo, fáscias que 

o compõe e adaptações posturais ou cicatrizes. 

Diante as alterações do encurtamento do peitoral menor, Camarini (2012), 

Rosa (2014) e Amaral et al. (2017) explicam que pode ocasionar um estreitamento 

dinâmico do espaço subacromial do ombro, devido ao músculo originar-se na terceira, 

quarta e quinta costela, estando inserida na borda medial do processo coracóide, onde 

favorece a rotação medial, rotação inferior e inclinação anterior da escapula. 
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Descrevendo ainda, que o músculo encurtado limita as atividades que envolve 

movimentos acima da cabeça, fazendo com que desenvolva o pinçamento das 

estruturas subacromiais e redução da inclinação posterior da escapula durante a 

elevação do braço. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

No presente estudo foi percebido a presença do GIRD no membro dominante 

em atletas do time feminino com maior tempo de prática do esporte, sugerindo a 

possiblidade de disfunções no ombro devido ao fator temporal. 

Contudo, esta pesquisa traz benefícios para a área acadêmica e profissional, 

apresentando um maior entendimento sobre as disfunções mecânicas do complexo 

do ombro, evitando o comprometimento da performance do atleta, prevenindo-o de 

lesões, subsidiando tratamentos mais relevantes e significantes para o atleta. 

Além de contribuir com o acervo literário a partir de dados sobre o GIRD que 

poderão ser utilizados em novas pesquisas com temáticas semelhantes podendo 

assim ampliar conhecimento. 
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COMPLICAÇÕES RELACIONADAS AO PÉ DIABÉTICO EM IDOSOS 
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RESUMO 

 

 

Atualmente, o envelhecimento tem se tornado bastante representativo e, diante dessa 
realidade, favorece o aparecimento e agravamento de doenças crônicas como o 
diabetes. Por sua vez, o pé diabético representa uma das complicações mais 
incapacitantes relacionadas a doença e traz consigo diversos agravos, principalmente 
nos idosos. O presente estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de 
complicações relacionadas ao pé diabético em idosos. Tratou-se de um estudo de 
caráter transversal, série de casos, que foi realizado em uma Policlínica, em João 
Pessoa-PB, no período de fevereiro a maio de 2020. A população compreendeu 
portadores de diabetes mellitus, sendo a amostra não probabilística composta por 5 
idosos, de ambos os sexos, que se encaixaram nos critérios de inclusão. Foi utilizado 
um roteiro de entrevista semiestruturado, contendo dados sociodemográficos, 
econômicos e clínicos, além das complicações relacionadas ao pé diabético. Como 
se tratou de uma pesquisa com seres humanos, foram atendidas as exigências do 
Conselho Nacional de Saúde, resolução 466/12 e os termos da Lei n° 10.741/2003 - 
Lei do Estatuto do Idoso.  Os dados foram organizados em uma planilha eletrônica 
para uma melhor visualização dos resultados e a análise foi realizada através da 
estatística descritiva. Observou-se prevalência do sexo masculino, com faixa etária 
entre 60 e 75 anos, baixo nível de escolaridade e renda de até dois salários mínimos. 
Além disso, destacou-se a presença de úlcera como uma constante nesses pacientes, 
embora tivessem acompanhamento regular. Faz-se necessário uma maior concepção 
no tocante a estratificação do risco de ulceração, além de uma alocação mais eficiente 
de recursos disponíveis para prevenção e manejo desse agravo.  
 
Palavras-chave: Pé diabético. Complicações. Amputação. Idoso. 
 

 

 

 

 

                                                           
14 Discente. Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ); elianemelo123@gmail.com 
15 Doutora. Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ); pollyana.abreu@unipe.edu.br 
16 Doutora. Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ); andrea.santos@unipe.edu.br 



196 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os dados 

demográficos do Brasil têm apontado um crescimento rápido e intenso no 

envelhecimento da população, totalizando 14,3% em todo país. Esse processo teve 

grande impacto e trouxe mudanças para a população idosa no que diz respeito ao 

perfil epidemiológico e sociodemográfico, com predomínio das doenças crônicas e 

elevada taxa de morbimortalidade por condições agudas decorrentes de causas 

externas e agudizações de condições crônicas, como o diabetes mellitus (DM) e suas 

complicações (BRASIL, 2016). 

Nos últimos dez anos, houve um aumento na prevalência de diabetes no Brasil, 

em torno de 60%, onde maior parte dessa população, cerca de 14 milhões, encontra-

se na terceira idade. A estimativa é que a cada ano, mais de um milhão de pessoas 

apresentem amputação de membro inferior de origem não traumática, devido as 

complicações do DM, sendo prevalente em indivíduos com mais de 75 anos 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019). Por ser de difícil controle, de 

caráter crônico e multifatorial, além de ser responsável por um ônus significativo, o 

diabetes é considerado como um grave problema de saúde pública (FONSECA; 

RACHED, 2019). 

Vale ressaltar que 15% dos indivíduos diabéticos evoluirão para uma ulceração 

nos pés em algum momento de suas vidas e, por isso, ficarão mais vulneráveis à 

possibilidade de amputação. As causas fisiopatológicas das complicações do DM são 

várias, mas destacam-se a neuropatia periférica com percentual de 90% dos casos, 

doença arterial periférica e problemas nos pés (ARAÚJO et al., 2017).  

O pé diabético está entre as complicações mais frequentes do diabetes e é 

considerado o principal causador de amputação de membros inferiores. Visto como 

uma situação clínica bastante complexa, pode agredir pés e tornozelos dos indivíduos 

com esta doença por diversos fatores, estando estes relacionados a neuropatia 

periférica, angiopatia e infecções (PEREIRA et al., 2019).  

Quando se compara a taxa de mortalidade em pacientes diabéticos com 

úlceras nos pés, percebe-se que essa taxa é duas vezes maior do que aqueles que 

não tem úlceras. O paciente diabético pode apresentar diversas comorbidades graves, 
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dentre as quais está a infecção da úlcera que pode estar associada a mortalidade e 

as altas taxas de amputação não traumática de membros inferiores (CARDOSO et al., 

2018). O exame periódico dos pés propicia a identificação precoce e o tratamento 

oportuno das alterações encontradas, possibilitando assim a prevenção de um 

número expressivo de complicações do pé diabético (BRASIL, 2016). 

Com o crescimento da população idosa e a mudança no estilo de vida de 

indivíduos com diabetes, as úlceras do pé e amputações continuam a ser 

complicações comuns relacionadas ao pé diabético (PEREIRA et al., 2019). A 

educação para o autocuidado é a forma de prevenir e cuidar das complicações de 

doenças crônicas, pois garante o envolvimento da pessoa em seu tratamento, 

produzindo maior adesão ao plano terapêutico, diminuindo complicações e 

incapacidades associadas aos problemas crônicos (PADILHA et al., 2017). 

Entende-se que o envelhecimento causa uma diminuição progressiva na 

capacidade funcional do homem, principalmente, quando associado a presença de 

morbidades, como o diabetes. Junto ao baixo nível de escolaridade e condições 

econômicas, muitas vezes, desfavoráveis, tem dificultado o cuidado com os pés, 

tornando assim um risco maior para os mesmos aumentando consideravelmente as 

complicações relacionadas ao pé diabético (SANGLARD et al., 2018).  

É extremamente importante o conhecimento acerca das complicações do pé 

diabético, além da conscientização do problema pelos portadores e cuidadores, uma 

vez que isso implica em estratégias de cuidado relacionadas a prevenção e melhor 

qualidade de vida. Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi avaliar a prevalência 

de complicações relacionadas ao pé diabético em idosos. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 PÉ DIABÉTICO 

 

 

A doença do pé diabético está entre as complicações mais sérias e de maior 

custo do DM com elevada morbimortalidade, e cujas complicações podem ser 



198 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

minimizadas se estratégias de prevenção, educação, tratamento multidisciplinar de 

úlceras nos pés e uma monitorização cuidadosa forem instituídos (BRASIL, 2016).    

Com base nas definições da Organização Mundial de Saúde (OMS) denomina-

se pé diabético a presença de infecção, ulceração e ou destruição dos tecidos 

profundos associadas a anormalidades neurológicas e vários graus de doença 

vascular periférica nos membros inferiores (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2017). 

Os primeiros sintomas do pé diabético são devidos ao processo inflamatório 

com o aumento significativo do volume, devido ao acúmulo de líquido nas articulações 

dos ossos subjacentes, hiperemia e aumento da temperatura local. Além disso, 

deformidades dos dedos, pé plano, úlceras crônicas abertas através da pele e 

instabilidade conjunta (SANGLARD et al., 2018). 

O pé diabético pode ser classificado segundo sua etiopatogenia, em: 

neuropático, vascular ou isquêmico e misto (neurovascular ou neuroisquêmico). O pé 

neuropático é caracterizado pela perda progressiva da sensibilidade, podendo levar a 

lesões traumáticas indolores. Os sintomas mais frequentes são o formigamento e a 

sensação de queimação. Já o pé isquêmico caracteriza-se especificamente por 

história de claudicação intermitente e/ou dor à elevação do membro. Ao exame físico, 

observar-se rubor postural do pé e palidez à elevação do membro inferior. Na 

palpação, o pé apresenta-se frio, onde pode haver ausência dos pulsos tibial posterior 

e pedioso (BRASIL, 2016). 

 As alterações de ordem neurológica e vascular em extremidades, provocadas 

pelo quadro de DM, fazem com que haja distorções na anatomia e fisiologia normais 

dos pés. Essa alteração do trofismo muscular e da anatomia óssea dos pés permitem 

o surgimento dos pontos de pressão, enquanto o ressecamento cutâneo prejudica a 

elasticidade protetora da pele, prejudicando a circulação local tornando assim a 

cicatrização mais lenta e ineficaz. Pessoas com DM apresentam uma incidência anual 

de úlceras nos pés de 2% e um risco de 25% em desenvolvê-las ao longo da vida. 

Aproximadamente 20% das internações de pacientes são devidas as lesões nos 

membros inferiores, com maior incidência em indivíduos do sexo masculino acima de 

75 anos e em afroamericanos (BRASIL, 2016). 
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2.1.1 Complicações relacionadas ao pé diabético 

 

 

Entre as complicações do pé diabético, a ulceração e a amputação de 

extremidades são algumas das mais graves e de maior impacto na sociedade e na 

economia, sendo, infelizmente, ainda frequentes na nossa população. As 

complicações relacionadas ao pé diabético são responsáveis por 40% a 70% do total 

de amputações não traumáticas de membros inferiores na população geral e 85% das 

amputações de membros inferiores em pessoas com DM são precedidas de 

ulcerações, sendo os seus principais fatores de risco a neuropatia periférica, as 

deformidades no pé e os traumatismos (BRASIL, 2016). 

As lesões do pé diabético, em geral, resultam da junção de dois ou mais fatores 

de risco. Uma causa comum que acomete cerca de 50% dos indivíduos com diabetes 

tipo 2, é a neuropatia periférica, que causa a perda da sensibilidade dos pés, 

resultando assim em um pé de risco, às vezes deformado, e com um padrão de 

marcha anormal. Essas alterações e a diminuição na mobilidade podem resultar em 

espessamento da pele e aumento de pressão com hemorragias subcutâneas e 

formação de úlceras (BANDEIRA et al., 2015; SOUSA et al., 2018). 

A dificuldade na irrigação arterial também é fator primordial no aparecimento 

das lesões, visto que há isquemia dos tecidos mais distais, resultando assim em 

diminuição ou ausência do processo de cicatrização das úlceras dos pés, ocasionando 

em amputações das extremidades inferiores e mortalidade prematura. A perda da 

sensibilidade dos membros inferiores também afeta diretamente a qualidade de vida 

dos pacientes, pois se trata de uma doença motora progressiva e irreversível, que de 

acordo com seu estágio, pode prejudicar a postura e a marcha normal do indivíduo, 

provocando o surgimento das ulcerações do pé diabético, aumentado assim o risco 

para infecções e futuras amputações (SANGLARD et al., 2018). 

Em 2001, o Consenso Internacional sobre Pé Diabético estabeleceu uma 

classificação do “pé em risco de ulceração” baseada na identificação de alterações 

neurológicas e vasculares. Essa classificação divide os casos em pé neuropático, 

isquêmico e neuro isquêmico e os estratifica em risco 0, se neuropatia ausente; risco 

1, neuropatia presente; risco 2, quando há associação de vasculopatia e neuropatia e 

a presença ou não de deformidades; e risco 3, em caso de história prévia de úlcera 
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e/ou amputação, com a finalidade de indicar o intervalo entre as reavaliações: anual, 

semestral, bimestral ou trimestral e bimestral mutuamente (BANDEIRA et al., 2015).  

Outra complicação frequente relacionada ao pé diabético é a infecção, que segundo 

Orosco et al. (2019), associada com a perda da sensibilidade e a ulceração, aumenta 

o risco de amputação do membro, se por ventura não for realizado o tratamento 

adequado. 

Vários estudos demonstram que a maioria dos pacientes não exercem práticas 

que levam à prevenção de distúrbios crônicos nos pés. A prática de forma errada no 

cuidado com os pés transmite um conhecimento escasso, levando à conclusão de que 

há uma carência na obtenção de informações que deveriam ser atribuídas pelos 

profissionais da área de saúde, que atuam nas Unidades de Saúde da Família (USF), 

como também há uma deficiência na realização de exame físico ou testes de 

sensibilidade nos pés dos pacientes em suas consultas. O conhecimento reduzido 

deixa claro a prática ineficiente, o que possibilita um menor desempenho nas ações 

preventivas. Assim, há necessidade de que profissionais da área de saúde elaborem 

atividades educativas, voltadas à promoção de conhecimento e saberes do público 

alvo (POLICARPO et al., 2014). 

Há fortes evidências de que programas organizados de avaliação e 

acompanhamento de pessoas com DM para lesões de pé diabético diminuem as taxas 

de amputações, quando comparados ao cuidado convencional (BRASIL, 2016). Dada 

a continuidade e a gravidade desta complicação na população com DM, é 

imprescindível que a equipe de saúde da Atenção Básica se programe e se organize 

para fornecer este cuidado à sua comunidade. O sucesso da prevenção e do 

tratamento de complicações das ulcerações do pé diabético ocorre de acordo com 

uma organização bem estruturada, sob a perspectiva holística, com integralidade e 

atuação multiprofissional (BANDEIRA et al., 2015; SANGLARD et al., 2018). 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Tratou-se de um estudo de caráter transversal, série de casos, realizado em 

uma Policlínica em João Pessoa-PB, no período de fevereiro a maio de 2020. A 
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pesquisa compreendeu portadores de diabetes mellitus acompanhados na policlínica, 

e a amostra do tipo não probabilística foi composta por 5 indivíduos de ambos os 

sexos, levando-se em consideração os seguintes critérios: diagnóstico clínico de pé 

diabético e idade maior ou igual a 60 anos, considerados como idosos pelo Estatuto 

do Idoso, Lei n° 10.741/2003 (BRASIL, 2013).  

Para a coleta dos dados foi utilizado pelo pesquisador um roteiro de entrevista 

semiestruturado, contendo dados sociodemográficos, (sexo, idade, etnia, estado civil, 

grau de instrução); econômicos (renda, vínculo empregatício, programa assistencial 

do governo), dados clínicos (tipo de diabetes, tempo de diagnóstico, uso de 

medicação, acompanhamento médico periódico, morbidades), além das 

complicações relacionadas ao pé diabético. 

O projeto de pesquisa foi submetido a Secretaria Municipal de Saúde para 

liberação da anuência e ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro 

Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, onde foi aprovado sob o CAAE: 

36828319.4.0000.5176, permitindo o início da coleta de dados. Como se tratou de 

uma pesquisa com seres humanos, foram atendidas as exigências do Conselho 

Nacional de Saúde, resolução 466/12. Os participantes foram previamente informados 

sobre o objetivo do estudo, como este seria realizado e do sigilo com relação a sua 

identidade. Além disso, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido.  

Os dados foram organizados em uma planilha eletrônica para uma melhor 

visualização dos resultados e a análise foi realizada através da estatística descritiva, 

mediante frequência absoluta e percentagem.  

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Caso 1 

 

 

Paciente do sexo masculino, 60 anos, negro, solteiro, desempregado, com 

ensino médio completo, renda familiar de aproximadamente um salário mínimo, expõe 

receber ajuda financeira de sua filha. Há dois anos foi diagnosticado com diabetes e 
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faz uso de medicamento para controle glicêmico (metformina). Faz acompanhamento 

médico regular a cada seis meses. Portador do pé diabético, possui úlcera no MID (pé 

direito), há mais ou menos oito meses, que não cicatriza. Relata ser a primeira vez 

que apresenta lesão ulcerativa e que a mesma não apresenta infecção. Além da lesão, 

apresenta discreto ressecamento da pele próximo ao pé. Paciente não possui 

amputação.  

 

 

4.2 Caso 2 

 

 

Paciente do sexo feminino, 75 anos, branca, viúva, aposentada, ensino 

fundamental incompleto, renda familiar de até dois salários mínimos. Relata morar 

com uma filha e ter sido aposentada por idade. Hipertensa, possui histórico de DM na 

família e há um ano e meio descobriu ser portadora de diabetes tipo 2, fazendo uso 

de medicamentos para controle glicêmico (metformina) e controle da pressão arterial 

(lozartana e captopril). O diagnóstico do pé diabético foi há seis meses e, hoje, 

encontra-se com ulceração no MID (pé direito), sem infecção, sendo a primeira vez 

que apresenta esse tipo de lesão. Relata que sente queimação no membro afetado, 

mas que esse sintoma não é frequente. Faz acompanhamento médico mensalmente.  

 

 

4.3 Caso 3 

 

 

Paciente do sexo masculino, 74 anos, negro, solteiro, aposentado, ensino 

fundamental incompleto e renda familiar de um salário mínimo. Hipertenso, há um ano 

foi diagnosticado com diabetes sendo também portador do pé diabético. Possui úlcera 

no MIE (pé esquerdo) e relata ser a primeira vez que apresenta esse tipo de lesão. 

Não apresenta infecção de MMII, presença de celulite necrotizante, abcesso profundo, 

ou gangrena. Faz uso de medicamentos para o controle glicêmico (metformina) e 

controle da hipertensão (lisinopril/losartana). Ademais, faz acompanhamento médico 

mensal e curativo, em média, duas vezes por semana. 
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4.4 Caso 4 

 

 

Paciente do sexo masculino, 63 anos, branco, casado, desempregado, ensino 

fundamental incompleto, renda familiar de até dois salários mínimos. Relata morar 

com sua esposa e filha. Há três anos foi diagnosticado com diabetes tipo 2, é portador 

do pé diabético e possui úlcera no MIE (pé esquerdo). Segundo relato, é a primeira 

vez que apresenta esse tipo de lesão e que antes do seu aparecimento sentia 

queimação e “pontadas” no membro afetado. A úlcera não apresenta sinais de 

infecção. Faz uso de medicamentos para o controle glicêmico (metformina) e diz fazer 

consultas regulares com o médico e curativos, em média, duas vezes por semana.  

 

 

4.5 Caso 5 

 

 

Paciente do sexo masculino, 66 anos, negro, solteiro, aposentado, analfabeto, 

renda familiar de até dois salários mínimos. Relata morar com familiares no interior da 

Paraíba. Há dois anos e meio foi diagnosticado com diabetes, não sabendo informar 

o tipo e há pouco mais de seis meses, descobriu ser portador do pé diabético. Não 

apresenta comorbidades. Possui úlcera no MID (pé direito), sem sinais de infecção, 

sendo a primeira vez do seu aparecimento. A mesma é decorrente de um traumatismo 

sofrido no pé. Faz o uso de medicamentos para o controle glicêmico (metformina), 

consultas periódicas e curativo semanalmente no posto de saúde próximo à sua casa. 

Não apresenta amputação. 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

 

O estudo foi realizado com o objetivo de avaliar as complicações relacionadas 

do pé diabético em idosos. No tocante aos dados sociodemográficos, observou-se 

prevalência do sexo masculino, com 80 % (n=4). Tal achado corrobora com estudo 
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desenvolvido por Orosco et al. (2019), com o intuito de levantar o perfil dos pacientes 

com pé diabético submetidos à amputação de membros inferiores em um hospital 

público do interior paulista, a pesquisa foi realizada através dos registros de 107 

indivíduos, no qual a maioria era do sexo masculino, representado por 56,1% (n= 84) 

da amostra. Segundo uma pesquisa feita pelo Centro de Referência em Saúde do 

Homem em São Paulo (2017), indivíduos do sexo masculino evitam ao máximo ir ao 

médico. Estima-se que 70% deles são incentivados pelas mulheres ou pelos filhos. E 

essa falta de cuidado com a saúde do homem faz com que grande parte deles já 

cheguem ao consultório médico com doenças em estágio avançado. 

Com relação à idade, os indivíduos apresentaram faixa etária entre 60 e 75 

anos. Estudo desenvolvido por Silva et al. (2017), com o objetivo de analisar os fatores 

associados ao risco de ulceração nos pés de pessoas com diabetes mellitus 

residentes na zona rural, encontrou numa amostra de 293 indivíduos, prevalência da 

faixa etária acima de 60 anos, perfazendo um total de 64,8% (n=190) da população. 

Os dados do estudo por ora apresentado corroboram com os resultados do estudo 

citado, sugerindo que as complicações relacionadas ao diabetes parecem ser de 

maior impacto nos idosos. 

Na pesquisa realizada por Tavares et al. (2019), entende-se que a multiplicação 

das doenças crônicas é uma característica comum na velhice, devido as mudanças 

fisiológicas no processo de envelhecimento. Tal mudança também interfere no uso de 

insulina nos indivíduos idosos com diabetes tipo 2, por causa da dificuldade de 

absorção da mesma.  

Outro estudo, realizado por Bezerra et al. (2019), que teve como objetivo avaliar 

o risco para o desenvolvimento do pé diabético em usuários cadastrados em uma USF 

do município do Recife, identificou que a maioria da amostra se encontrava na terceira 

idade. Além disso, concluiu que a prevalência do diabetes mellitus tipo 2, aumenta 

com a idade do paciente, da mesma maneira que a ocorrência de complicações 

subsequente dessa enfermidade encontra-se correlacionada a faixa etária e ao tempo 

do diagnóstico. 

Quanto à etnia ou a cor autorreferida, 60% (n=3) eram negros. Esses dados 

vão de encontro aos achados de Orosco et al. (2019) que, numa amostra de 107 

diabéticos, encontraram 52,3% (n=56) brancos. Conforme a SBD (2017) não há 

diferença com relação a raça para o risco de desenvolvimento do DM.  
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No que diz respeito a escolaridade, 60% (n=3) relatou ter o ensino fundamental 

incompleto. De acordo com o estudo feito por Borba et al. (2019), que teve como 

objetivo avaliar o conhecimento sobre o diabetes e a atitude para o autocuidado, numa 

amostra de 196 idosos, demonstrou que 77,7% (n=131) dos idosos com diabetes, 

apresentaram conhecimento insuficiente sobre a doença. A baixa escolaridade possui 

quase oito vezes mais a possibilidade de ter um conhecimento deficiente sobre a 

enfermidade quando confrontado àqueles com um nível maior de escolaridade.  

Estudo feito por Magalhães et al. (2019), que teve como objetivo descrever os 

aspectos socioeconômicos, de condições de saúde e de hábitos de vida de idosos 

portadores de Diabetes Mellitus, onde 33,3% (n=21) tinham o ensino fundamental 

incompleto. A baixa escolaridade pode ser considerada como fator associado a maior 

prevalência de risco à ulceração nos pés, estando relacionada ao nível 

socioeconômico também insatisfatório (SILVA et al., 2017). 

Quanto à renda, 60% (n=3) relataram receber aproximadamente até dois 

salários mínimos. Os dados corroboram com a pesquisa realizada por Lucoveis   et 

al. (2018), que teve como objetivo classificar o grau de risco para ulcerações nos pés 

de pessoas com diabetes mellitus, com uma amostra de 50 indivíduos, onde 48% 

(n=42) desses indivíduos foi constatando a vulnerabilidade social desse grupo, onde 

a maioria sobrevivia com até dois salários mínimos. A baixa condição econômica 

implica na redução de cuidados e acesso aos centros de saúde, favorecendo a 

instalação e/ou agravamento das complicações relacionada a doença. 

Em relação ao tempo de diagnóstico dos participantes desse estudo a grande 

maioria apresentou entre um ano e meio a três anos de diagnóstico, onde os dados 

corroboram com estudo realizado por Borba et al. (2019), que teve como objetivo 

avaliar o conhecimento sobre o diabetes, a atitude para o autocuidado e os fatores 

associados. A maioria dos entrevistados possuíam menos de 10 anos de diagnóstico 

do diabetes e já havia presença de comorbidades e complicações. O desenvolvimento 

precoce de complicações do diabetes pode estar associado com o diagnóstico tardio 

da doença, ou o tratamento menos intensivo feito ao longo da vida. Porém, isso não 

ficou evidente nesse estudo, uma vez que se tratou de uma série de casos e não é 

um número representativo. 

A hipertensão arterial foi a única mencionada nesse estudo. De acordo com 

Ribeiro et al. (2017), em um estudo que teve como objetivo conhecer o grau de risco 
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para o desenvolvimento do pé diabético em pessoas idosas com diabetes mellitus tipo 

2, verificou-se que a hipertensão arterial é mais prevalente em pessoas com 65 anos 

ou mais, portadores de DM, que apresentam baixas condições socioeconômicas e 

baixa escolaridade, evidenciando grande risco para o desenvolvimento de 

complicações. Numa amostra de 60 idosos, onde 63,3% (n= 49) eram hipertensos. 

O controle glicêmico e as consultas periódicas ao médico são elementos 

bastante importantes no tratamento do paciente com diabetes. Os casos relatados 

mostram essa preocupação. Além disso, buscam fazer a troca de seus curativos 

semanalmente, o que contribui para a cuidado. Estudo realizado por Souto et al. 

(2009), com o intuito de avaliar a assistência a hipertensos e/ou diabéticos em uma 

unidade de saúde de Atenção Primária, observou que   60,2% (n=83) dos diabéticos 

realizavam consultas constantes por ano. De acordo com Silva et al. (2017), o número 

de avaliações ou consultadas direcionadas de acordo como o grau de risco de cada 

indivíduo e a assistência prestada é indispensável no manejo desses pacientes. 

A complicação mais comum relacionada ao pé diabético é a presença de 

úlcera, citada aqui em todos os casos. No estudo desenvolvido por Orosco et al. 

(2019), com o intuito de levantar o perfil dos pacientes com pé diabético submetidos 

à amputação de membros inferiores em um hospital público do interior paulista, 

verifica-se que 38,3% (n=41) da amostra havia tido úlceras anteriores e 25,2% (n=27) 

apresentava úlcera no momento em que fora submetido a amputação. Isso mostra 

que é frequente o aparecimento de lesões nos pés de diabéticos.  

 Estudo realizado por Nunes et al. (2006), com objetivo de determinar os fatores 

predisponentes para a amputação de membros inferiores nos doentes internados com 

diabetes e úlceras nos pés, dos 80 participantes, verificou quanto ao número de 

úlceras que 63% (n=47) dos doentes apresentavam apenas uma ulceração nos pés, 

enquanto 36% (n=27) tinham duas ou mais. 

Silva et al. (2017), em estudo desenvolvido com o objetivo de analisar os fatores 

associados ao risco de ulceração nos pés de pessoas com diabetes mellitus 

residentes em área rural, demonstrou que 43,7% da amostra apresentaram risco de 

ulceração nos pés, sendo que 13,3% grau 1, 21,5% grau 2 e 8,9% grau 3. Análise 

bivariada do estudo citado evidencia que a maior prevalência do risco de ulceração 

nos pés foi associada a idade igual ou superior a 60 anos, baixa escolaridade e classe 
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econômica, o que evidencia a necessidade de um maior conhecimento acerca das 

complicações do pé diabético e seus determinantes. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados obtidos com a realização desse estudo colocam em evidência a 

problemática relacionada as complicações do pé diabético em idosos. Observou-se 

prevalência do sexo masculino, com faixa etária entre 60 e 75 anos, baixo nível de 

escolaridade e renda, fatores que contribuem para a falta de conhecimento acerca 

das consequências causadas pelo pé diabético. Além disso, destacou-se a presença 

de úlcera como uma constante nesses pacientes, embora tivessem acompanhamento 

regular.  

É válido ressaltar que as úlceras nos membros inferiores podem ser evitadas, 

mas para que isso aconteça faz-se necessário uma maior concepção no tocante a 

estratificação do risco de ulceração, além de uma alocação mais eficiente de recursos 

disponíveis para prevenção e manejo desse agravo. Dessa forma, é de grande 

importância a prática da educação em saúde na rotina diária de trabalho, buscando 

conscientização do profissional na execução de um exame físico satisfatório e na 

recomendação do cuidado com os pés, aprimorando o atendimento dos pacientes. 

 A atuação fisioterapêutica no tocante a questão do pé diabético e suas 

complicações é de extrema importância. A assistência abrange todos os níveis de 

atenção, buscando a promoção, prevenção e reabilitação. Assim, um conhecimento 

abrangente, uma avaliação satisfatória e um manejo adequado com relação ao 

cuidado faz toda a diferença. 

As limitações desse estudo foram relacionadas ao tamanho da amostra e 

tempo necessário para a coleta. Assim, sugere-se que sejam feitos outros estudos 

abordando essa temática, com uma amostra estatisticamente representativa. Espera-

se contribuir para uma melhor compreensão acerca do pé diabético e suas 

complicações e, desse modo, favorecer o desenvolvimento de estratégias voltadas 

para o cuidado dessa população. 

 



208 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

REFERÊNCIAS 

 

 

ARAÚJO, L. S. et al. Pé diabético: perfil sócio epidemiológico de pacientes atendidos 
em hospital público do sertão central. In: Encontro de Extensão Docência e 
Iniciação Científica. Quixadá-CE, p. 1-5, 2017. 
 
 
BEZERRA, G. C. et al. Avaliação do risco para desenvolver pé diabético na atenção 
básica. Revista da associação brasileira: estomias, feridas e incontinências. v. 17, 
n. 3, p. 2595 –7007, 2019. 
 
 
BANDEIRA, F. et al. Endocrinologia e diabetes. 3.ed. Rio de janeiro: MedBook, p. 
827-842, 2015. 
 
 
BORBA, A.K.O.T. et al. Conhecimento sobre o diabetes e atitude para o autocuidado 
de idosos na atenção primária. Ciência e saúde coletiva, v. 24, n. 1, p.125- 136, 
2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Manual do pé diabético: estratégias para o cuidado da pessoa 
com doença crônica, Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 
 
 
BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde da pessoa idosa: prevenção e promoção à 
saúde integral, 2013. Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741/2003. Disponível em: 
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-da-pessoa-idosa. 
Acesso em: 11 out. 2019. 
 
 
CARDOSO, A. N. et al. Fatores de risco para mortalidade em pacientes submetidos 
a amputações maiores por pé diabético infectado. Jornal Vascular Brasileiro, v. 17, 
n. 4, p. 296-302, 2018. 
 
 
CARLESSO, G.; GONÇALVES, M.; DORIVAL JÚNIOR, M. Avaliação do 
conhecimento de pacientes diabéticos sobre medidas preventivas do pé diabético 
em Maringá (PR). Jornal Vascular Brasileiro, v. 16, n. 2, p. 113, 2017. 
 
 
FONSECA, K. P.; RACHED, C. D. A. Complicações do diabetes mellitus. 
International Journal of Health Management, DF, p. 1- 13, 2019. 
 
 

https://saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-da-pessoa-idosa


209 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

LUCOVEIS, M. L. S. et al. Grau de risco para úlceras nos pés por diabetes: 
avaliação de enfermagem. Rev Bras Enferm [Internet]. v. 71, n. 6, p. 3041- 3047, 
2018. 
 
 
MAGALHÃES, E. M. A. et al. Aspectos socioeconômicos, de condições de saúde e 
hábitos de vida de pessoas idosas portadoras de diabetes mellitus. Ciência & 
Desenvolvimento-Revista Eletrônica da FAINOR, v. 12, n. 1, 2019. 
 
 
NUNES, M. A. P. et al. Fatores predisponentes para amputação de membro inferior 
em pacientes diabéticos internados com pés ulcerados no estado de Sergipe. J 
Vasc Bras. v. 5, n. 2, p. 123-130, 2006.  
 
 
OROSCO, S. S. et al. Caracterização dos pacientes com pé diabético submetidos à 
amputação de membros inferiores em um hospital público. Brazilian Journal of 
Surgery and Clinical Research, v. 27, n. 2, p. 25-31, jun./ago. 2019. 
 
 
PEREIRA, S. F. J. et al. Os cuidados de enfermagem junto ao paciente com o pé 
diabético. Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde, v. 1, n. 3, p. 6-11, 2019. 
 
 
PADILHA, A. P. et al. Manual de cuidados às pessoas com diabetes e pé diabético:  
construção por scoping study. Texto Contexto de Enfermagem, v. 26, n. 4, p. 3-11, 
2017. 
 
 
POLICARPO, N. S. et al. Conhecimento, atitudes e práticas de medidas preventivas 
sobre pé diabético. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 35, n. 3, p. 36-42, 2014. 
 
 
RIBEIRO, W. F. P. et al. Conhecendo o grau de risco para o desenvolvimento do pé 
diabético em pessoas idosas com diabetes mellitus tipo 2. Enfermagem Brasil, v. 
16, n. 2, p. 80 – 88, 2017. 
 
 
SANGLARD, M. L. et al. Diabetes mellitus: amputação como consequência de sua 
complicação. In: IV Seminário Científico da UNIFACIG. II Jornada de Iniciação 
Científica, p. 1–7, 2018. 
 
 
SILVA, J. M. T. S. et al. Fatores associados à ulceração nos pés de pessoas com 
diabetes mellitus residentes em área rural. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 38, 
n. 3, p. 1-7, 2017. 
 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Diabetes. São Paulo. 2019. 



210 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

SOUTO, C. O. et al. Avaliação da assistência a diabéticos e ou hipertensos em uma 
unidade de Atenção Primária à Saúde. Revista Brasileira de Medicina de Família 
e Comunidade, v. 4, n. 16, p. 260-269, 2009. 
 
 
SOUSA, S. J. et al. A atuação da fisioterapia na prevenção de úlceras do pé 
diabético. Revista científica da faculdade de educação e meio ambiente. 
Ariquemes: Faema, v. 9, n. 1, 2018. 
 
 
TAVARES, D.M.S. et al. Prevalência de morbidades autorreferidas e fatores 
associados entre idosos comunitários de Uberaba, Minas Gerais, Brasil. Ciência & 
Saúde Coletiva, v. 24, n. 9, p. 3305-3313, 2019. 
  



211 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

ANÁLISE DA BIOMECÂNICA DA MARCHA E USO DE ÓRTESE 

SUSTENTÁVEL EM HEMIPARÉTICO 
 

Erika Marino da Silva 17 

Aliceana Ramos Romão de Menezes Araújo 18 
Pollyana Soares de Abreu Morais 19 

 

 

RESUMO 

 

 

A marcha é um evento fisiológico caracterizada por uma sequência de eventos rápidos 
e complexos. Doenças neurológicas como o AVE, afeta significativamente sua função 
prejudicando a independência em relação á realização de atividades de vida diária.  
Dentre os recursos utilizados para a assistência fisioterapêutica estão as órteses, que 
geralmente são fabricadas com materiais de alto custo, dificultando o acesso dos 
indivíduos de baixa renda. A possibilidade de reaproveitar materiais na produção de 
órtese diminui o impacto ambiental e ajuda indivíduos na recuperação da 
funcionalidade, minimizando as incapacidades físicas e melhorando a qualidade de 
vida. Para isso é necessário que se observe sua eficácia diante de algumas sequelas  
motoras, como no caso da marcha de indivíduos hemiparéticos. O objetivo foi avaliar 
a marcha sem e com o uso de uma órtese sustentável e a sua eficácia na 
funcionalidade da marcha. Tratou-se de um estudo de caso único, de um 01 paciente 
do sexo masculino, com hemiparesia. O mesmo foi realizado no laboratório do Centro 
Universitário de João Pessoa do UNIPÊ no período de setembro de 2018 a novembro 
de 2019, respeitando às recomendações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do UNIPÊ, sob 
CAAE:84916117.4.0000.5176. Para a coleta dos dados foram utilizados os seguintes 
instrumentos: ficha de avaliação contendo dados sociodemográficos e avaliação 
neurológica (adaptada da ficha de avaliação de fisioterapia neurofuncional); bem 
como a análise das fases da marcha; velocidade e cadência. A análise dos dados foi 
realizada através da estatística descritiva simples. Para quantificar as angulações de 
cada seguimento foi utilizado o programa Kinovea. Setup.0.8. 15.exe. Os resultados 
demostram melhora da velocidade da macha e cadência dos passos e melhora do 
equilíbrio estático e dinâmico; adequado posicionamento do membro acometido pelo 
o uso da órtese AFO, melhorou a funcionalidade do paciente hemiparetico, vez que 
facilitou as fases da marcha e qualidade de sua execução,com menor  gasto 
energetico. Além disso o paciente relatou mais segurança ao deambular. Foi realizado 
na avaliação inicial (sem órtese) e em uma segunda avaliação (com a órtese). A partir 
da análise dos dados conclui-se: melhora consideravel da velocidade e cadência da 
marcha, diminuição da plantiflexão exagerada do tornozelo, ganho de equilibrio e 
estabilidade estática e dinâmica efetivando a funcionalidade dos pacientes 
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18Doutora, Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ, aliceanamenezes@yahoo.com.br; 
19PHD, Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ, pollyana.abreu@unipe.edu.br . 
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hemiparéticos após AVE quando utilizando órtese do tipo AFO na execusão da 
marcha. 
 
Palavras chave: Hemiparesia. Marcha. Órtoses. Sustentabilidade. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A análise de marcha humana tem se mostrado um fator importante para 

compreender e tratar os distúrbios da locomoção. Ela é composta por uma sequência 

de eventos rápidos e complexos. Sua observação clínica vem se aprimorando ao 

longo dos anos, a fim de detectar os fenômenos que a envolve e quantificar o grau de 

comprometimento funcional.  Para isso, foram desenvolvidos recursos de registros 

que colaboram para tomada de medidas, a fim de melhorar a funcionalidade e diminuir 

o gasto energético (BARELA; DUARTE, 2011). 

Dentre os distúrbios da marcha estão os ocasionados pelo acidente vascular 

encefálico (AVE), que é caracterizado por um déficit neurológico súbito, a partir de 

uma lesão vascular, que pode ser do tipo isquêmica ou hemorrágica. Esse 

acometimento gera várias disfunções, onde uma das mais incapacitantes são os 

relacionados à marcha, que nesses indivíduos encontra-se com alterações dos 

padrões de normalidade. A independência para as atividades da vida diária (AVD’s) 

como levantar-se de uma cadeira e deambular está entre os objetivos da fisioterapia 

nesses casos (ANTUNES et al; 2016). 

A marcha hemiparética pode ser caracterizada pela combinação de três fatores: 

uma diminuição da flexão do quadril no momento do choque do calcanhar na fase de 

apoio e a redução da extensão do quadril na fase de propulsão; uma redução na 

amplitude de movimento do joelho na fase de balanço e apoio da marcha devido à 

hiperatividade extensora do membro inferior; a inatividade dos músculos dorsiflexores, 

levando a um aumento da flexão plantar do tornozelo durante o choque do calcanhar, 

assim como um decréscimo deste movimento na fase de propulsão (RESENDE, 

2016).  

Dentre as medidas facilitadoras da marcha, estão as órteses que cada vez mais 

se inserem no processo de assistência ao indivíduo com sequelas de AVE. Trata-se 

de dispositivos que complementam o tratamento seja no âmbito preventivo e/ou 
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curativo. São indicadas nos diversos tipos de acometimentos neuromusculares, a fim 

de minimizar o gasto energético, a partir da facilitação da marcha. 

 Os membros inferiores são os mais acometidos, tanto nas lesões centrais 

quanto periféricas. As órteses para esse seguimento pode ser: AFO (ankle, foot, 

orthosis), envolvendo o tornozelo e o pé; KAFO (Knee Ankle Foot Orthoses), 

envolvendo o joelho e quadril (CARVALHO, 2013). 

Atualmente, os materiais usados na sua fabricação são de alto custo e, na 

maioria das vezes, importados, o que eleva o preço final, refletindo diretamente no 

consumidor. Assim o uso de materiais sustentáveis vem se mostrando uma alternativa 

para a construção de órteses, facilitando a aquisição por parte dos usuários de baixa 

renda. Entretanto, faz-se necessário investigar a eficácia desses materiais, a fim de 

utilizá-los de maneira responsável na prevenção e/ou melhora da função do segmento 

inferior.  

A partir da necessidade de promover a funcionalidade em indivíduos com 

comprometimento da marcha funcional, aliado à questão ambiental de 

sustentabilidade, surgiu a proposta de produzir uma órtese sustentável para 

hemiparético, e observa a biomecânica de sua marcha.  Assim, esse estudo teve como 

objetivo avaliar a eficácia da utilização de uma órtese sustentável na marcha 

hemiparética.  

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A marcha é uma atividade complexa que envolve o sistema nervoso central e 

periférico, e todo o sistema musculoesquelético ou por outras palavras é uma tarefa 

funcional que exige interações complexas e coordenação entre muitas das principais 

articulações do corpo, especialmente da extremidade inferior do corpo humano. 

Paciente que sofreram um episódio de AVE (Acidente Vascular Encefálico) 

apresenta uma marcha nomeada hemiparética, na qual ocorre várias alterações 

sendo elas espasticidade e hipertonia dos músculos extensores, fraqueza dos 

flexores, devido ao dano neurológico que afeta o padrão muscular, com esses 

prejuízos o sujeito terá uma diminuição da mobilidade das articulações do membro 
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inferior, dificultando a realização da fase de impulsão do membro. Nesses indivíduos 

observam-se também alterações na propriocepção, ausência de seletividade e ação 

de alguns grupos musculares e incapacidade para realizar á dissociação entre a 

cintura escapular e a cintura pélvica (LOTERIO, 2015). 

A deambulação em pacientes com a hemiparesia por AVE é caracterizada por 

uma redução na velocidade, diminuição da cadência (números de passos), 

encurtamento da largura do passo, (distância entre dois toques no solo, um de cada 

pé), tanto a fase de apoio quanto a de balanço estarão desarranjadas, uma vez que 

ocorrerão mudanças nas dinâmicas do pé, joelho e quadril, que somadas à 

incoordenação e às alterações no controle postural, dificultam o avanço do membro 

para frente. Durante a fase de balanço ocorre uma inclinação da pelve para frente, 

decorrente da fraqueza dos músculos abdominais, e uma inclinação para o lado não 

acometido, procurando melhorar a base de apoio e descarga de peso desta forma 

aumento do gasto mecânico energético (PATRICK, et al, 2016). 

O membro inferior não consegue suportar completamente o peso durante a 

fase de apoio, além de não se projetar para frente durante a fase de balanço, a não 

ser como um todo, e em circundação. O padrão obriga o indivíduo a realizar abdução 

exagerada do membro durante a fase de balanço, pois há dificuldade em flexionar o 

quadril e o joelho e em realizar a dorsiflexão do tornozelo. A espasticidade de flexores 

plantares leva a um pé equinovaro (ARGENTINO et al, 2016) 

Entre as muitas formas de análise da marcha, destaca-se a realizada em 

laboratórios biomecânicos especializados, os quais fornecem dados tridimensionais e 

características específicas de cada indivíduo, possibilitando a adequada 

compreensão e descrição da marcha, o que beneficia os pacientes com diferentes 

comprometimentos. A análise laboratorial é dividida em cinética e cinemática, sendo 

a cinemática subdividida em quantitativa linear e angular, o que possibilita descrever 

a marcha em características espaciais, temporais e espaciais/temporais (NEUMANN, 

2010) 

Uma das formas de tratamento com a finalidade de auxiliar a marcha 

hemiparética é a utilização de órtese que são dispositivos auxiliares no processo de 

prevenção e reabilitação. Sua prescrição vem ganhando espaço no cotidiano do 

fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional a partir da Portaria SAS/MS N° 661, de 2 de 

dezembro de 2010 que reconhece o direito desses profissionais de prescrever 
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órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico 

(CARVALHO, 2013; COFFITO, 2015).  

As órteses suropodálicas são órteses de tornozelo-pé, também denominadas 

de Ankle-foot-orthosis (AFO), goteiras ou calhas de panturrilha. Estas órteses evitam 

a caída do pé em equinismo, ou seja, em flexão plantar, e são prescritas para pessoas 

que apresentam limitação na dorsiflexão. A função principal desta órtese é de 

posicionar a articulação tíbiotársica a 90°, prevenindo a instalação de deformidades 

em equino, e controlar o alinhamento do pé e do tornozelo. As órteses tornozelo pé 

também controlam a hiperextensão do joelho em pessoas que compensam a fraqueza 

do quadríceps com esta hiperextensão. Elas podem ser fixas, não permitindo 

movimento ao nível da articulação do tornozelo, ou articuladas, e neste caso permite 

o movimento de dorsiflexão (BRASIL,2014). 

Para o mesmo autor as órteses cruropodálicas são aquelas de joelho-tornozelo-

pé, conhecida como Knee-ankle-foot-orthosis (KAFO) e também podem ser 

denominadas de tutores longos. São usualmente utilizadas por pessoas com lesões 

ao nível da coluna lombar. Ela possui uma faixa pélvica e articulação ao nível do 

quadril que pode estar livre ou bloqueada, impedindo a flexão e extensão desta 

articulação  

Seu emprego vem se aprimorando ao longo do tempo, com a utilização de 

novos materiais e com um melhor entendimento da anatomia, fisiologia e 

biomecânica, permitindo a confecção de órtese cada vez mais elaboradas, prevenindo 

lesões em articulações saudáveis, fornecendo apoio a articulações instáveis e 

facilitando o movimento existente. (CARVALHO, 2013; PERRIN, 2012).   

 As órteses industriais possuem um alto custo em sua fabricação e uma forma 

de minimizar esses custos, é repensando o papel fundamental que a sustentabilidade 

tem nas diversas áreas, principalmente naquelas em que há a produção de novos 

produtos.  Para Nako (2010) a temática sustentabilidade vem ganhando espaço e 

importância no cenário atual, despertando a atenção de várias empresas, 

especialmente na maneira de se posicionar diante do mercado.  Muitas empresas 

apostam no uso da sustentabilidade nas suas estratégias. 

O estudo de Danielson e Sunnerhagem, (2004) com a finalidade de medir a 

velocidade de caminhada e o custo de energia em pacientes com AVC prévio com e 

sem uma órtese de tornozelo composta de carbono.  Amostra de conveniência de 10 
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pacientes hemiparéticos com acidente vascular cerebral, pelo menos 6 meses antes 

(idade média de 52 anos), habituados a uma órtese de carbono no tornozelo. O qual 

concluiu que o uso de uma órtese tornozelo e pé em pacientes com acidente vascular 

cerebral pode aumentar a velocidade e diminuir o custo de energia durante a 

caminhada. 

 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Tratou de um estudo de caso único descritivo de natureza quantitativa, 

realizado no laboratório de fisioterapia do Centro Universitário de João Pessoa, no 

período de setembro de 2018 a novembro de 2019.  

Para compor a amostra foi selecionado um paciente por conveniência, a partir 

da lista de espera da clínica escola de fisioterapia do UNIPÊ com histórico de acidente 

vascular encefálico (AVE), que preencheu os critérios de inclusão: usuários com 

diagnóstico de AVC; com sequelas motoras de membros inferiores e/ou superiores; 

com idade entre 18 a 70 anos; de ambos os sexos; que desenvolvesse marcha; e que 

aceitem participar voluntariamente após ter assinado o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). 

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do Centro Universitário 

de João Pessoa – UNIPÊ. Sob o número: 2.815.051, e respeitado às recomendações 

da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

O caso clinico trata-se de um paciente do sexo masculino, 71 anos de idade, 

viúvo, com ensino médio completo, aposentado, hipertenso, nega ser diabético, 

diagnostico de hemiparesia espástica direita, decorrente de acidente vascular 

encefálico isquêmico (AVEi), acorrido há três anos. Ao exame físico foi verificado 

marcha com dispositivo auxiliar de locomoção (bengala simples contralateral a lesão); 

cognitivo preservado. O paciente é assistido na clínica escola de fisioterapia do UNIPÊ 

há três anos. O mesmo assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Alguns instrumentos foram utilizados a fim de viabilizar a pesquisa. Foram eles: 

ficha de avaliação contendo dados sociodemográficos e avaliação neurológica 
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(adaptada da ficha de avaliação de fisioterapia neuro funcional).  Para a avaliação da 

marcha foi utilizados outros instrumento para subsidiar a pesquisa, como: cronômetro 

digital da marca Kadio Kd1069 e cones para demarcar distância percorrida, ambos 

para calcular o tempos e distância, respectivamente, dados necessários para cálculo 

da velocidade e cadência da marcha: câmera fotográfica e filmadora da marca Canon 

PC1680 para ajudar na avaliação qualitativa e quantitativa da marcha; fita metrica; 

lápis e goniômetro para mensuração da amplitude articular. Os materiais usados para 

a confecção da órtese foram: tecidos reciclados; velcros; linha; agulha; espuma; 

elásticos; papel; tesoura; silicone; gancho de metal e borracha de pneu de bicicleta. 

O estudo foi composto por três etapas, consistindo-se em avaliação inicial, 

construção da órtese (intervenção) e avaliação final, após o uso da órtese. No início e 

final de cada etapa foram aferidos os sinais vitais tais como: Pressão arterial (PA); 

frequência cardíaca (FC) e saturação periférica de oxigênio (SpO2), e Frequência 

Respiratória (FR), os quais foram aferidos afim de ter um acompanhamento da saúde 

do paciente antes e depois das intervenções, auxiliando na redução de riscos visando 

a segurança do mesmo. 

Na primeira etapa, foi realizada uma avaliação inicial sobre as condições gerais 

e neurológica do indivíduo através de uma ficha adaptada. Em seguida o participante 

foi encaminhado para o laboratório I para iniciar a avaliação da marcha através da 

observação clínica, para análise qualitativa e quantitativa do padrão de marcha. 

Nesse mesmo dia foram extraídos dados como: velocidade e cadência, onde o 

participante percorreu uma distância de 10m demarcados por cones e foi 

cronometrado o tempo gasto por ele. A partir desses dados foi aplicado a fórmula d/t  

em  m/s para calcular a velocidade da marcha e n° de passos/ min, para calcular a 

cadencia da marcha. Foi feito a filmagem e realizado as medidas dos segmentos para 

a confecção da órtese sustentável, e circunferência do membro com o uso da fita 

métrica. 

A segunda etapa foi a confecção da órtese que se deu inicialmente com o 

desenho da órtese, e a escolha dos materiais, respeitando a biomecânica local e o 

nível de deformação do material escolhido a partir do objetivo de funcionalidade, 

verificado nas etapas da avaliação. A confecção da mesma utilizou-se de alguns 

critérios, como: funcionalidade, estética e conforto. Após a produção da órtese, o 
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participante realizou as provas quatro vezes para que houvesse um maior ajuste 

possível. 

A prova da órtese constou de modificações dos pontos de força, para viabilizar 

uma marcha mais harmônica. Na primeira prova, foi colocado um ponto de tração de 

força medialmente que foi da parte dorsal do antipé a nível da cabeça do terceiro 

metatarso até a tíbia. Verificou-se que apesar de ter esse ponto de tração, o paciente 

ainda realizava a inversão do pé, afim de corrigir esse movimento de inversão foi 

colocado um ponto de força na base do quinto dedo até a parte lateral em direção a 

fíbula. Esse ponto foi modificado, fazendo o cruzamento da parte medial do hálux até 

a fíbula, nessa fase foi observado que o ponto cruzado não obteve-se um bom êxito 

na questão do equilíbrio do tornozelo e pé, voltando-se ao ponto originalmente que ia 

da face lateral do quinto dedo até a fíbula. 

 Verificou-se à necessidade de colocar um terceiro ponto que ia da face medial 

do antipé até a parte proximal do maléolo medial, onde foi observado que houve uma 

melhora nas fases da marcha do paciente. Cada vez que foi modificado os pontos de 

força, era solicitado que o voluntario caminhasse dez metros, afim de verificar a 

melhora de equilíbrio do tornozelo e pé. Além disso em cada momento era solicitado 

um feedbaak do paciente onde o mesmo dizia se o uso da órtese facilitava ou piorava 

a marcha.  

A terceira etapa foi realizada com a utilização da órtese, todas as etapas do 

processo de avaliação foram aplicadas novamente, com o participante fazendo uso 

da mesma. Todas as etapas foram filmadas para auxiliar no processo de avaliação e 

reavaliação da pesquisa 

Na sequência, foi realizada uma edição de vídeo por meio do programa 

Kinovea. Setup.0.8. 15.exe possibilitando a análise observacional dos segmentos 

tornozelo, joelho e quadril, com o objetivo de determinar as características da marcha 

e ângulos de movimento dos seguimentos citados acima. Os parâmetros quantitativos 

relacionados à captura cinemática avaliados foram: velocidade e cadência da marcha, 

as fases da marcha e suas subfases. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Através da análise observacional, verificou-se que a marcha do voluntário 

apresentava grandes limitações além de assimetria direita-esquerda. Ao iniciar o ciclo 

da marcha, durante a transição entre as fases de balanço final e contato inicial, o pé 

se encontrava caído.  

Ao iniciar o ciclo da marcha foi possível observar que o paciente coloca todo o 

peso sob o membro não acometido, e realiza um movimento de circundação do quadril 

do membro acometido. Durante a fase de contato inicial, observado que o paciente 

não consegue fazer o contato com o calcanhar, pois não consegue fazer a dorsiflexão 

do tornozelo, não consegue deixar o membro contralateral em extensão devido a 

sobrecarga de peso sobre o mesmo.  

  Durante a resposta a carga observou-se uma queda da pelve do lado 

acometido. O indivíduo a realizar abdução exagerada do membro durante a fase de 

balanço, pois há dificuldade em flexionar o quadril e o joelho e em realizar a dorsiflexão 

do tornozelo. O pé permanece caído durante toda fase de balanço. O mesmo também 

apresenta um pé equinovaro. 

O que corrobora com os estudos de e Huitema et al  (2009), onde o mesmo fez 

um estudo de coorte com pacientes após acidente vascular cerebral do hemisfério 

direto com a finalidade de conhecer as alterações nos padrões de marcha ao longo 

do tempo. O mesmo chegou a conclusão que a marcha hemiparetica pode ser 

classificada por uma combinação de três fatores: dificuldade em realizar flexão do 

quadril e do joelho e na dorsiflexão do tornozelo.  

O quadril faz o movimento de circundação, primeiro afastando-se e logo em 

seguida aproximando-se do tronco, isso ocorre devido a flexão ineficaz do quadril na 

fase de balanço; o joelho permanece em extensão e ou hiperextensão Possivelmente 

pela fraqueza do músculo quadríceps que não consegue manter o joelho semi fletido 

durante a fase de apoio médio e devido ao padrão extensor do membro do membro 

afetado; o tornozelo do paciente hemiparetico que possui um pé Equino não realiza o 

contato Inicial com o choque do calcanhar mas tocam o solo com o ante pé, desse 

modo surge uma compensação em pronação da articulação subtalar o equinovaro.  
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O ciclo da marcha obtido com a órtese experimentalmente assemelha-se ao 

comportamento teórico esperado. Limitando a flexão plantar e dorsal; alinhando o pé 

diminuindo o equinovaro. Na simetria dos parâmetros temporais e espaciais, com 

ganho de equilíbrio e estabilidade estática e dinâmica efetivando a funcionalidade dos 

pacientes hemiparéticos após AVE quando utilizando órtese do tipo AFO na execução 

da marcha. 

 O que corrobora com os estudos de Lopez 2014, o mesmo criou uma órtese 

do tornozelo e pé (OTP) experimental para um paciente AVC. As conclusões obtidas 

experimentalmente, que estão em conformidade com as obtidas pela simulação 

computacional anteriormente realizada, são que o uso de órteses, em particular de 

órteses de tornozelo e pé, produz uma série de benefícios nos pacientes com algum 

tipo de patologia. Comprovou-se como a ortótese estudada restringe o movimento 

incorreto, limitando a flexão plantar e dorsal. Além disso, comprovou-se que os 

momentos resultantes dos músculos e as forças de reação do solo são menores com 

o uso da órtese. 

Nos padrões de normalidade, o indivíduo realizaria uma angulação para o 

movimento de dorsiflexão, entretanto, o padrão encontra-se ausente. Para Westphal 

et al (2016), há uma incoordenação na ação dos músculos dorsiflexores, com fraqueza 

muscular, que alteram no controle postural que dificultam a progressão do membro 

para frente. Além disso, mostra-se incapaz para permanecer com o membro 

contralateral em extensão devido à sobrecarga de peso sobre o membro.  

Considerando a tabela 1, os dados apontam um aumento na angulação de 

extensão de quadril durante a fase de apoio médio, representando uma amplitude de 

movimento de nove graus, enquanto deveria se encontrar em posição neutralizada 

(neutro = 0º). O mesmo acontece em relação a flexão de quadril durante o balanço 

terminal que incrementou vinte e nove graus de angulação, em um movimento de 

articulação neutra. Além disso, há uma inversão de mobilidade articular durante o 

balanço inicial, que deveria apresentar uma angulação de quadril variante entre vinte 

e trinta graus, enquanto na avaliação mostrou-se com apenas um grau de variação.  

O padrão de marcha dos pacientes hemiparéticos apresenta várias desordens. 

O eqüinovaro é comumente relacionado à fraqueza dos dorsiflexores do tornozelo; 

enquanto a flexão do quadril acompanhada de insuficiência de flexão do joelho, com 
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ou sem recurvatum, induzem à clássica circundução (MELO; MOURA; GODOY, 

2005).  

A posição do pé em equinovaro encontrada no indivíduo avaliado pode ser 

justificada como uma sequela motora decorrente da lesão cerebral, que traz consigo 

um padrão muscular espástico que muda consideravelmente a dinâmica de atuação 

do pé, joelho e quadril. Para Westphal et al (2016) essa condição prejudica a 

velocidade e cadência do ciclo da marcha por desencadear instabilidade na 

transferência de peso do membro inferior afetado para o sadio.  

Conforme a tabela 1, foi possível observa uma melhora nas angulações em 

todas as fases da marcha no seguimento tornozelo. Na fase de contato inicial houve 

uma melhora da dorsiflexão cerca de 3 graus a mais, o pé permaneceu neutro durante 

a fase de resposta a carga. Durante a fase de apoio médio houve uma dorsiflexão de 

oito graus o que se aproxima aos valores de normalidade. Observou-se também uma 

redução da plantiflexão das fases de apoio terminal e balanço inicial, comparados a 

tabela 1, onde o pé permanecia sempre caído. 

Durante a fase de balanço médio o tornozelo e pé mantiveram-se neutros de 

acordo com a normalidade, na fase de balaço terminal evidenciou uma leve 

dorsiflexão. Não foi possível observar melhora significativa nos seguimentos quadril e 

joelhos mesmo após o uso da órtese.  

De forma geral, foi observada diminuição da flexão plantar excessiva do 

tornozelo, aumento do tamanho da passada, diminuição do eqüinismo durante a fase 

de apoio da marcha e maior estabilidade na fase de apoio 

 

Tabela 1. Análise da marcha sem e com a órtese sustentável,membro inferior 
direito(acometido) 

Marcha 

normal 

Sem órtese sustentável Com órtese sustentável 

Quadril  Joelho  Tornozelo/P

é 

Quadril  Joelho  Tornozelo/P

é 

Contato 

inicial 

Flexão  

31° 

Flexão  

23° 

Dorsiflexão  

19° 

Flexão  

28° 

Flexão  

22° 

Dorsiflexão  

22° 

Respost

a a 

carga 

Flexão 

25° 

Flexão 

18° 

Neutro  

0° 

Flexão 

29° 

Flexão 

13° 

Neutro  

0° 

Apoio 

médio  

Extensã

o  9° 

Extensã

o 7° 

Neutro  

0° 

Extensã

o  8° 

Extensã

o 5° 

Dorsiflexão 

8° 

Apoio 

terminal 

Extensã

o  9° 

Flexão 

26° 

Plantiflexão 

10° 

Extensã

o  7° 

Flexão 

29° 

Plantiflexão 

16° 
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Balanço 

inicial 

Flexão 

1° 

Flexão 

23° 

Plantiflexão 

26° 

Flexão 

2° 

Flexão 

21° 

Plantiflexão  

5° 

Balanço 

médio 

Flexão 

20° 

Extensã

o  15° 

Dorsiflexão 

7° 

Flexão 

12° 

Extensã

o  11° 

Neutro  

0° 

Balanço 

terminal  

Flexão 

29° 

Flexão 

22° 

Dorsiflexão 

12° 

Flexão 

25° 

Flexão 

29° 

Dorsiflexão 

9° 

       

FONTE: Dados da pesquisa, 2019 

 

Esses dados corroboram com a pesquisa de Westphal et al (2016), realizada 

com oito indivíduos adultos, com idade entre 43 a 59 anos, de ambos os sexos, com 

o intuito de avaliar a cinemática da marcha em pacientes sequelados por AVC. Ao 

apresentar alterações na flexão e a extensão de joelho, assim como na extensão de 

quadril, a amostra evidenciou a realização de um passo curto, alargado, em baixa 

velocidade, com angulações diminuídas. Essa apresentação se assemelha com o que 

foi registrado no indivíduo avaliando antes do uso da órtese corretiva.  

Esses achados corroboram com Cury et al (2006) que revelou que o uso das 

órteses suropodálicas influenciou, principalmente, o posicionamento do pé no contato 

inicial, assim como a progressão da distribuição de peso durante a fase de apoio, com 

redução do eqüinismo dinâmico observado neste grupo clínico. 

Conforme a tabela 2, evidencia o indivíduo fazendo o uso da órtese apresentou 

durante o ciclo da marcha um aumento no comprimento do passo, com melhora da 

velocidade, representado por um ganho de 3m/min, e da cadência, com um aumento 

de 32 passos por minuto, considerando o parâmetro antes da órtese. Nesse caso, 

houve uma melhora na velocidade e cadência da marcha, reduzindo o gasto 

energético e o risco de quedas. 

 

Tabela 2. Velocidade e cadência da marcha do voluntário, com e sem órtese 

Parâmetros analisados Sem a órtese Com a órtese 

Velocidade 55 m/ min 58 m/ min 

Cadência  74 passos/min 106  passos/min 

FONTE: Dados da pesquisa, 

2019 
  

FONTE: Dados da pesquisa, 2019 
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O estudo de Danielson e Sunnerhagem, (2004) com a finalidade de medir a 

velocidade de caminhada e o custo de energia em pacientes com AVC prévio com e 

sem uma órtese de tornozelo composta de carbono.  Amostra de conveniência de 10 

pacientes hemiparéticos com acidente vascular cerebral, pelo menos 6 meses antes 

(idade média de 52 anos), habituados a uma órtese de carbono no tornozelo. O qual 

concluiu que o uso de uma órtese tornozelo e pé em pacientes com acidente vascular 

cerebral pode aumentar a velocidade e diminuir o custo de energia durante a 

caminhada. 

Durante a marcha ainda foi possível identificar um balanço corporal expressivo 

no individuo estudado em deambulação. Esse fator surge pelo déficit de equilíbrio 

encontrado no paciente sequelado de AVC, que se mantem incapacitado para gerar 

dissociação entre a cintura escapular e a cintura pélvica, com dificuldade para 

alcançar uma posição ereta correta devido a perda da estabilidade (WESTPHAL et al, 

2016). Além disso, o indivíduo pode apresentar uma inclinação da pelve para frente 

na fase de balanço da marcha, por causa da fraqueza dos músculos abdominais.  

Entre as diversas condições, a fraqueza muscular, déficit proprioceptivo, 

aumento de tônus, contraturas e deformidades ocasionam diminuição da flexibilidade 

muscular e angulação das articulações, com consequente aumento do gasto 

energético.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nessa pesquisa foram comparados os momentos articulares de quadril, joelho 

e tornozelo, velocidade e cadência da marcha de um voluntário com hemiparesia 

direita, tomando como referência os valores antes e depois de uma órtese sustentável 

do tipo AFO tornozelo e pé. A partir da análise dos resultados, chegou-se á seguinte 

conclusão: o método de caminhada adotado pelo voluntário com AVE, acarreta 

adaptações em ambos os membros. Com o propósito de manter a funcionalidade da 

marcha e o equilíbrio corporal. 

Embora a amostra seja pequena, o adequado posicionamento do membro 

inferior pelo o uso da órtese AFO sustentável, melhorou a funcionalidade do paciente 
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hemiparético, vez que facilitou as fases da marcha a qualidade de sua execução, com 

menor gasto energético. Como o dispositivo auxiliar da marcha foi confeccionado a 

partir de materiais recicláveis e de baixo custo, contribuiu para a sustentabilidade e 

acesso do paciente ao recurso. 
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RESUMO 

 

 

 A massoterapia é considerada uma terapia complementar que envolve técnicas 
terapêuticas não farmacológicas, que na maioria das vezes, relacionadas ao 
tratamento da dor, alívio do estresse e melhora da circulação proporcionando 
benefícios aos lactentes. O estudo objetivou sumarizar a produção científica 
relacionada à massagem como uma terapia complementar em lactentes. Tratou-se de 
uma revisão integrativa da literatura, realizada através de pesquisas nas bases de 
dados SciELO, LILACS, Medline e Pubmed. Como critérios de inclusão foram 
considerados artigos que abordassem a temática, indexados em bibliotecas virtuais e 
publicados em português, espanhol ou inglês entre os anos de 2014 e 2019. Foram 
excluídas as publicações com impossibilidade de acesso impresso ou online, bem 
como artigos que abordassem terapias complementares que não se referem à 
massagem. Os descritores escolhidos para selecionar a coleta de dados foram: 
massagem, lactente e terapias complementares junto a seus respectivos 
correspondentes em inglês com o buscador boleano AND e OR. Foram encontrados 
oito artigos, todos em inglês e realizados fora do Brasil, abordando a massagem como 
terapia complementar. Os estudos analisados apresentam técnicas de massagem 
para diferentes finalidades, nestes, a temática mais abordada consistiu no alívio da 
dor. Os resultados das publicações analisadas dão subsídio para caracterizar as 
principais contribuições da massagem e das terapias complementares em diversos 
contextos em que o lactente está inserido. Os estudos apresentaram e confirmaram 
que a massoterapia foi eficaz nos objetivos propostos por cada autor.  Destaca-se, 
ainda, a necessidade de novas pesquisas sobre o tema, tendo em vista a escassez 
da literatura brasileira sobre o assunto. 
 
Palavras-chave: Lactente. Massagem. Terapias complementares. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A massagem é considerada uma terapia complementar utilizada como recurso 

terapêutico não medicamentoso. As terapias complementares são recursos com 

utilização de abordagens a fim de estimular os mecanismos naturais que foge do 
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modelo médico, objetivando a prevenção de agravos, manutenção e recuperação da 

saúde com utilização de tecnologias seguras e eficazes desenvolvendo o vínculo 

terapêutico e integrando o indivíduo ao meio ambiente e à sociedade com ênfase na 

escuta acolhedora (BRASIL, 2006). 

           Também considerada como uma terapia holística que existe há milhares de 

anos, na maioria das vezes, é utilizada no tratamento da dor em enfermos, com o 

intuito de promover o relaxamento muscular e diminuição do edema crônico. Era 

utilizada instintivamente após alguma lesão, pelo simples fato do toque, fricção ou 

deslizamento nos tecidos e se mostra eficaz até os dias de hoje. É considerada a 

técnica mais conhecida dentre as terapias manuais e por isso continua em crescente 

desenvolvimento por todo mundo ocidental (TABORDA; ANTUNES; ARAÚJO, 2014). 

     A importância da massagem já é preconizada pela Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), que dentre as técnicas 

institucionalizadas, tem-se a Massagem Shantala para o recém-nascido, cujo objetivo 

é promover a estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor, acelerando a 

percepção da imagem corpórea, efetivando a circulação sanguínea e linfática, 

aliviando cólicas e gases, ativando o sistema imunológico, acarretando em sensação 

de bem-estar, relaxamento, sono profundo, e aumento da capacidade respiratória 

(FERREIRA, 2017). 

Para os bebês, a massoterapia apresenta diversos benefícios como diminuição 

da dor, vômitos, promoção de bem-estar, melhora da circulação com liberação de 

endorfina, aumento dos glóbulos brancos, dos neutrófilos, maior interação, 

fortalecimento do vínculo entre o massageador e o bebê, diminuição dos níveis de 

estresse (MANSILLA et al., 2017). 

A massagem destaca-se por ser uma tecnologia leve-dura e por possuir baixo 

custo, além de fortalecer o vínculo familiar, visto que a família do bebê é 

corresponsável por sua saúde e que a aplicação correta deste recurso promoverá 

diversos ganhos no crescimento saudável da criança (FARIA et al., 2018). 

Diante da carência de literatura específica no Brasil que referencia os 

benefícios da massoterapia para os lactentes, este estudo visa colaborar com o 

despertar de reflexões, aprofundamentos e criações de conhecimentos, estimulando 

assim a humanização, reforçando sempre a importância e as vantagens da 

massoterapia aos lactentes. Tendo em vista a escassez da literatura sobre o tema em 
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questão, surge a indagação: Quais as evidências científicas da literatura sobre a 

massoterapia como uma terapia complementar em lactentes? 

Com isso, o objetivo deste estudo consiste em identificar as evidências 

científicas da literatura sobre a massoterapia como terapia complementar em 

lactentes. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 TERAPIAS COMPLEMENTARES: MASSOTERAPIA 

 

 

 A medicina tradicional e complementar, principalmente a chinesa, utiliza em sua 

abordagem diversas práticas terapêuticas, que objetivam promover saúde por meios 

naturais para o tratamento atuando em toda integralidade do indivíduo: corpo físico, 

mente e espírito. As terapias complementares estão inclusas neste meio de atenção 

milenar (BRASIL, 2015). 

 As terapias complementares, inclusas no contexto das Práticas Integrativas e 

Complementares (PICS) foram institucionalizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) 

em 2006, por intermédio da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) por meio da Portaria GM/ MS no 971, de 3 de maio de 2006, 

passando por uma ampliação em março de 2017. A oferta destas práticas é 

transversal a toda Rede de Atenção à Saúde (RAS), podendo ser ofertada nos 

diversos serviços, conforme organização e demanda local (BRASIL, 2018). 

 Atualmente no Brasil existem 29 tipos de PICS ofertadas pelo SUS em toda 

RAS, nos três níveis de atenção em saúde,  a saber: apiterapia, aromaterapia, 

arterapia, ayurveda, biodança, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, 

dança circular, geoterapia, hipnoterapia, homeopatia, imposição de mãos, medicina 

antroposófica/antropofosia aplicada à saúde, medicina tradicional chinesa – 

acumputura, meditação, musicoterapia, naturoterapia, osteopatia, ozonioterapia, 

plantas medicinais/fitoterapia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, terapia comunitária 
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integrativa, terapia de florais, termalismo social/crenoterapia, yoga e shantala 

(BRASIL, 201_). 

 Dentre os 29 tipos de terapias, têm-se a shantala, considerada uma prática 

terapêutica que consiste na massagem realizada em bebês e crianças pelos pais, que 

utiliza uma série de movimentos favorecendo o vínculo nos envolvidos e 

proporcionando saúde integral, por meio da harmonização e equilíbrio do sistema 

imunológico, respiratório, circulatório e linfático (SANTOS; MARTINS, 2015). 

O termo massoterapia vem do grego, representando a junção entre masso, 

palavra que significa massagem, e therapia, que quer dizer tratamento. A massagem 

é uma das mais antigas formas de terapia. Pode ser definida como uma técnica de 

aplicações rítmicas de pressão e estiramento, utilizando as mãos, com o intuito de 

fornecer efeitos nos tecidos moles do corpo, sistema vascular, nervoso, linfático, entre 

outros (ESPÍNDOLA; BORENSTEIN, 2011; LIMA, 2016). 

 A referência médica mais antiga sobre a massagem foi descrita pelo 

manuscrito de Nei Ching em 2598 a.C. no Livro de Medicina do Imperador Amarelo. 

A massoterapia existe há milhares de anos, os escritos que a comtempla, na maioria 

das vezes a relaciona ao tratamento da dor em enfermos (ESPÍNDOLA; 

BORENSTEIN, 2011; SANTOS; SILVA, 2016). 

Apesar de ser uma técnica milenar, estudos mostram que a procura pela 

medicina alternativa aumentou. Dentre outras terapias complementares, a massagem 

é uma das mais procuradas, devido sua eficácia, mostrando-se eficiente nos casos de 

distúrbios físico-emocionais, abrangendo insônia, ansiedade, enxaquecas, tensão 

muscular e dores (LIMA, 2016). 

Seus benefícios promovem além do relaxamento físico, a diminuição dos 

espasmos musculares, estresse emocional, através da relação mecânica, neural, 

fisiológica e química. A manipulação da pele na massoterapia estimula os receptores 

existentes nela aumentando demanda de produção de elastina aumenta, causando 

maior elasticidade dos tecidos e diminuindo a percepção da dor (ABREU et al., 2012). 

Em se tratando de analgesia, a massagem possui influência sobre os fatores 

etiológicos da dor e melhora do fluxo sanguíneo venoso promovendo analgesia em 

caso de congestão venosa; tal efeito também é verificado no edema, pois a pressão 

sobre os nociceptores é diminuída, à medida que os gânglios linfáticos absorvem a 

linfa (CASSAR, 2001).  
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 Mesmo diante de diversos efeitos, apresenta-se como contraindicação relativa: 

contusões ocorridas em menos de 72 horas, ferimento aberto, inflamação local, 

gânglio linfático inchado, queimaduras ou abrasões não cicatrizadas. Já as 

contraindicações absolutas consistem em febre, câncer, doença aguda de pele, 

processo inflamatório infeccioso agudo (SILVA; ZARBATO, 2017). 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este trabalho trata-se de uma revisão integrativa da literatura, conduzida a 

partir da seguinte questão norteadora: Quais as evidências científicas da literatura 

sobre massagem e terapias complementares em lactentes? Para a construção foram 

adotadas as seguintes etapas: seleção da questão norteadora; definição dos critérios 

de inclusão e exclusão; apuração da amostra; organização dos estudos selecionados 

em formatos de quadro constituindo as características deles; análise dos dados 

encontrados e discussão dos resultados. 

A revisão integrativa foi realizada através de pesquisas nas bibliotecas virtuais 

Biblioteca Virtual em Saúde que reúne em seus bancos de dados on-line trabalhos da 

Scientific Eletronic Library On Line (SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), National Library of Medicine (Medline) e Pubmed.  

Para realização da coleta de dados foram utilizados os seguintes Descritores 

em Ciência da Saúde (Decs): massagem, lactente e terapias complementares e seus 

respectivos correspondentes em inglês: massage,  infant e complementary thearapies  

com o buscador boleano AND e OR.  

A busca nas bases de dados ocorreu em junho e julho de 2019. Como critérios 

de inclusão foram considerados os artigos disponíveis na íntegra sobre a temática 

abordada, indexados em bibliotecas virtuais e publicados em português, espanhol ou 

inglês, com possibilidade de acesso e publicados entre o período de 2014 a 2019. 

Foram excluídas as publicações repetidas nas bases de dados; teses; dissertações e 

monografias e estudos que tratassem de terapias complementares que não fosse a 

massoterapia. 
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A busca inicial apontou para um montante de 1378 artigos, mediante as 

palavras empregadas. O primeiro filtro foi pelo ano de publicação dos quais foram 

excluídos 1157, restando 221 para a análise do título e/ou resumo. Restando 25 

artigos relevantes para a pesquisa com base nos títulos, contudo, 15 não atendiam os 

critérios determinados.  Finalizando em 07 trabalhos selecionados para a leitura na 

íntegra e estruturação da revisão integrativa. 

Os artigos foram organizados contemplando os seguintes aspectos: autor, 

título, periódico, base de dados, tamanho da amostra, objetivos, metodologia e 

resultados. Posteriormente, foram categorizados de acordo com as características 

que foram encontradas a partir da leitura do resumo e da metodologia de cada estudo. 

Em seguida, através da leitura na íntegra dos artigos desta revisão foi feita a discussão 

dos resultados. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

Ao final da revisão integrativa restaram sete artigos. Observa-se no Quadro 1 

e 2 abaixo, a distribuição dos artigos selecionados, segundo a ordem alfabética dos 

autores. 

 

Quadro 1- Descrição dos estudos inclusos na revisão 
nº Autor, ano Título Periódico Base de 

dados 
Amostra 

1 Aydin et al., 
2017 

Estratégicas não farmacológicas 
usadas para reduzir a dor em bebês por 
enfermeiros em centro de saúde da 
família. 

Jornal da 
Associação 
médica do 
Paquistão 

Pubmed 144 

2 Icke; Genc, 
2018 

Efeito da reflexologia na cólica infantil. Revista de 
Medicina 

Alternativa e 
complementar 

BVS 64 

3 Lai et al., 
2016 

PREMM: Massagem precoce pré-termo 
pela mãe: protocolo de um ensaio 
controlado de massagem terapêutica 
em prematuros. 

BMC Pediatria Pubmed 60 

4 Lin et al., 
2015 

Efeitos da massagem infantil em 
icterícia neonatal submetidos a 
fototerapia. 

Jornal Italiano 
em Pediatria 

Pubmed 54 

5 Sugi et al., 
2015 

Efeito preventivo da massagem no 
vólvulo gástrico em lactentes com 
pneumonia induzida por refluxo 
gastroesofágico. 

Jornal de 
Medicina 
Chinesa 

Tradicional 

Pubmed 180 
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6 Summer et 
al., 2017 

Indicadores da integridade da barreira 
cutânea em recém-nascidos 
massageados com óleo de mostarda do 
Nepal rural. 

Jornal de 
Perinatologia 

Pubmed 500 

7 Tekgunduz et 
al., 2014 

Efeito da massagem no abdome para 
prevenção da intolerância alimentar em 
prematuros 

Jornal Italiano 
em Pediatria 

Pubmed 27 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Quadro 2- Descrição dos estudos quanto objetivo, método e resultados 
Nº Objetivo Metodologia Resultados 

1 Determinar os métodos utilizados 
pelos enfermeiros para diminuir a dor 
durante os procedimentos médicos 
em bebês 

Descritivo, 
transversal, 
quantitativo 

 63,3% dos enfermeiros utilizaram 
contato /massagem para diminuir a 
dor durante a vacinação e 50,3% 
usaram o contato pele a pele. 

2 Explorar efeito da reflexologia da 
cólica infantil 

Exploratório, 
experimental, 
quantitativo 

 Aplicação da reflexologia em bebês 
com cólica infantil foi eficaz no alívio 
das cólicas. 

3 Investigar os efeitos da massagem 
infantil realizadas pela mãe em bebês 
muito prematuros 

Observacional, 
quantitativo 

A massagem possui potencial para 
melhorar os resultados do 
desenvolvimento neurológico dos 
bebês prematuros. 

4 Investigar os e feitos da massagem 
infantil em icterícia neonatal 
submetidos a fototerapia 

Exploratório, 
experimental, 
quantitativo. 

Maior frequência de defecação no 
grupo de massagem a partir do 3º 
dia e níveis significativamente mais 
baixos de bilirrubina com o grupo 
controle. 

5 Estudar os efeitos preventivos da 
massagem no vólvulo gástrico em 
lactentes com pneumonia induzida 
por refluxo gastroesofágico. 

Explicativo, 
experimental, 
quantitativo. 

Os grupos que receberam a 
massagem como tratamento, 
apresentaram porcentagem 
significativa maior de cura e efeito 
total, menor prevalência e 
recorrência do que o grupo de 
tratamento básico para pneumonia. 

6 Determinar as alterações da barreira 
cutânea durante o mês pós-natal 
entre bebês recebendo massagem 
de óleo de mostarda de rotina nas 
condições úmidas do Nepal rural. 

Observacional, 
quantitativo. 

Observou piora do quadro de 
eritema e erupção cutânea na 1ª e 
2ª semana, diminuindo duas 
semanas posteriores, apresentando 
também mudanças maturacionais 
evidentes. 

7 Avaliar a eficácia da massagem 
abdominal na tolerância à 
alimentação em prematuros estáveis 
alimentados com nutrição enteral 
mínima. 

Exploratório, 
quase-
experimental, 
quantitativo. 

A massagem proporcionou um 
resultado significativamente 
estatístico quanto ao ganho de peso 
diário, medidas de vômitos, 
circunferência abdominal e excesso 
de volume residual gástrico. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Foram identificados quatro eixos temáticos a respeito da massagem como 

uma terapia complementar em lactentes, os quais serão discutidos a seguir: 

 

Eixo temático 1 - A massagem no tratamento de distúrbios alimentares, 

gastrointestinais e icterícia. 
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O estudo de Tekgündüz et al., (2014) possuiu como objetivo avaliar a eficácia 

da massagem abdominal na tolerância à alimentação em prematuros estáveis 

alimentados com nutrição enteral mínima em 27 crianças, a fim de verificar a eficácia 

da técnica frente às frequências das medidas de defecação. A diferença entre o 

primeiro e o último dia do estudo não foi estatisticamente significativo no grupo de 

massagem. Entretanto, quanto ao ganho de peso diário, medidas de vômito, 

circunferência abdominal e excesso de volume residual gástrico, o grupo de 

massagem apresentou significância estatística. O estudo demonstra evidência sobre 

os benefícios da massagem em prematuros com intolerância alimentar, frente à 

escassez de artigos sobre a temática e a pouca exploração do assunto como afirma 

Belik (2017). Segundo Belik (2017) as dificuldades de tolerância alimentar em 

prematuros estão relacionadas com problemas funcionais, os quais são poucos 

explorados e conhecidos pela comunidade científica, além do insuficiente 

conhecimento sobre a fisiologia gastrointestinal deles, o que dificulta uma avaliação e 

conduta adequada. 

A pesquisa de Sugi et al. (2015) possuiu como objetivo estudar os efeitos 

preventivos da massagem no vólvulo gástrico em lactentes com pneumonia induzida 

por refluxo gastroesofágico. O estudo envolveu 180 pacientes com pneumonia 

induzida, divididos aleatoriamente em quatro grupos: dois grupos recebendo dois tipos 

de tratamento básico e outros dois grupos recebendo dois tratamentos diferentes de 

massagem. Os grupos que receberam a massagem como tratamento, apresentaram 

porcentagem significativamente maior de cura e efeito total, e menor prevalência e 

recorrência, do que grupos de tratamento básico. O estudo evidenciou a eficácia da 

massagem demonstrando menor prevalência de pneumonia em relação aos grupos 

de tratamento básico.  

Segundo Ravelli et al. (2006) o refluxo gastresofágico é um possível 

desencadeador de várias manifestações respiratórias periódicas a exemplo da asma, 

tosse crônica, laringite e pneumonia. Neste caso, a massagem apresentou-se como 

tratamento eficaz para manifestações do refluxo gastresofágico, como a pneumonia, 

o que confirma os resultados de Sugi et al. (2015). 

         Em relação a icterícia, o estudo de Lin et al. (2015) apresentou o objetivo de 

investigar os efeitos da massagem infantil em neonatos com icterícia que também 

estão recebendo fototerapia. Foram admitidos recém-nascidos a termo com icterícia, 



235 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

para fototerapia em um hospital regional de ensino, alocados aleatoriamente a um 

grupo controle e a um grupo de massagem. As informações médicas de cada neonato, 

incluindo a quantidade total de alimentação, peso corporal, frequência de defecação 

e nível de bilirrubina, foram coletados e comparado entre dois grupos. Os resultados 

apontaram uma maior frequência de defecação no grupo de massagem, a partir do 

terceiro dia e níveis significativamente mais baixos de bilirrubina em comparação com 

o grupo controle. Os autores concluem que a massagem infantil pode ajudar a reduzir 

os níveis de bilirrubina e aumentar a frequência de defecação em neonatos recebendo 

fototerapia para icterícia. 

O estudo de Lin et al. (2015) corrobora com estudo de Linkevieius et al. (2012), 

que ressalta que a massagem como um recurso de grande importância na 

normalização dos sistemas fisiológicos, promovendo estímulos ao organismo 

restabelecendo o equilíbrio homeostático de crianças.  

 

Eixo temático 2- A massagem para diminuição da dor, promoção de bem-estar e 

qualidade do sono 

 

Aydin et al. (2017) buscaram em sua pesquisa determinar os métodos utilizados 

pelos enfermeiros que trabalham nos centros de saúde da família para diminuir a dor 

durante procedimentos médicos em bebês. Foram 144 enfermeiros entrevistados e 

observou-se que 63,3% dos enfermeiros utilizavam contato/massagem para diminuir 

a dor durante a vacinação e 50,3% usavam contato pele a pele. O estudo apresentou 

como resultado, os benefícios do contato pele a pele e da massagem como estratégia 

de alívio da dor no momento da vacinação de recém nascidos, apresentando estes, 

como técnica estatisticamente significante corroborando com a literatura no que diz 

respeito à massagem proporcionar analgesia. 

Santos et al. (2015a) destacam que a massagem proporciona manutenção e 

recuperação do equilíbrio do organismo aliviando a dor e diminuindo o estresse, 

liberando substâncias químicas como a endorfina, responsáveis pela analgesia, 

proporcionando uma sensação de bem-estar e conforto, diminuindo 

consequentemente a dor de quem a recebe.  

O estudo de Icke e Genc (2018) objetivou explorar o efeito da reflexologia da 

cólica infantil em sessenta e quatro bebês com cólica, sendo 31 bebês participantes 
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do estudo e 33 fazendo parte do grupo controle. A reflexologia foi aplicada ao grupo 

de estudo pelo pesquisador e pela mãe do bebê em dois dias por semana, durante 

três semanas. Os bebês no grupo controle não receberam reflexologia. As avaliações 

foram realizadas antes e após a intervenção em ambos os grupos. Os resultados da 

pesquisa apontaram que a aplicação da reflexologia em bebês com cólica infantil foi 

eficaz no alívio das cólicas. 

Oliveira et al.  (2017) apresentam a reflexologia como uma técnica que promove 

o tratamento de diversas afecções através de massagens nas mãos ou nos pés. A 

massagem dentre os seus vários benefícios, proporciona relaxamento e alívio do mal-

estar, para que esta seja eficaz, é necessário um ambiente calmo, tendo em vista que 

este influencia diretamente, e a técnica pode ser associada à aromaterapia e 

musicoterapia. 

 

Eixo temático 3- A massagem estimulando o neurodesenvolvimento infantil 

 

Lai et al. (2016) desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de investigar os 

efeitos da massagem infantil realizada pela mãe em bebês muito prematuros, com o 

intuito de fornecer informações sobre a relação mãe-bebê e quaisquer efeitos 

positivos causados pela massagem no neurodesenvolvimento infantil. Os resultados 

apontaram que as intervenções precoces como massagem realizada pelas mães 

possuem o potencial de fornecer informações sobre os efeitos positivos no 

neurodesenvolvimento.  

Honorato et al.  (2019) afirmam que o contato pele a pele realizado pela mãe e 

pelo bebê proporcionado pelo método canguru, favorece o desenvolvimento 

neurocomportamental e psicoafetivo do bebê, corroborando com a pesquisa 

supracitada no que tange à otimização do neurodesenvolvimento por meio do contato 

com a mãe. 

 

Eixo temático 4- Cuidados com a pele do neonato 

 

No estudo realizado por Summers et al. (2018) possuiu como objetivo 

determinar as alterações da barreira cutânea dos recém-nascidos que receberam 

massagem com óleo de mostarda. Pode-se observar que os bebês apresentaram 
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piora do quadro de eritema e erupção cutânea durante a primeira e a segunda 

semana, diminuindo apenas duas semanas posteriores. Os autores observaram que 

a condição da pele dos recém-nascidos foi geralmente ruim, melhorando 

posteriormente, apresentando também mudanças maturacionais evidentes. 

 Fernandes et al. (2011) ressaltam que a pele do recém-nascido passa por uma 

progressiva adaptação ao ambiente extrauterino, o que exige atenção e cuidados 

especiais para que não haja dano à barreira de integridade cutânea. Esta barreira é 

responsável por promover proteção por meio da pele, evitando a proliferação 

microbiana que a torna mais sensível e susceptível à traumas por toxicidade e até 

absorção de drogas pela pele, caso haja dano à esta barreira cutânea. Frente às 

características próprias da pele do neonato, é necessário um cuidado especial à pele, 

bem como uma atenção exclusiva aos produtos e cosméticos que entram em contato 

com a pele.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A maioria dos artigos encontrados utilizaram a massagem como efeito 

terapêutico e obtiveram resultados benéficos. Isto mostra como evidência científica 

que a massoterapia em lactentes possui diversos efeitos e apresenta bons resultados 

em suas aplicações, podendo ser uma técnica utilizada em lactentes nos distúrbios 

alimentares e gastrointestinais, na diminuição da icterícia, no alívio da dor, promoção 

de bem-estar e qualidade do sono, bem como no estímulo do neurodesenvolvimento 

infantil.  

Os poucos estudos encontrados sugerem a necessidade de novas pesquisas 

sobre o tema a fim de evidenciar os diversos benefícios e eficácia da massagem como 

uma terapia complementar frente ao objetivo de relaxamento e às afecções que 

podem acometer os lactentes. Todos os artigos encontrados citam a escassez da 

literatura sobre o tema em questão e sugere o início de novas pesquisas. 
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RESUMO 

 

 

O voleibol tem se tornado um dos esportes mais vistos e praticados em todo o mundo, 
nessa modalidade um dos movimentos mais impactantes, devido as sobrecargas, é o 
salto. Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa é analisar a biomecânicos do salto e 
aterrissagem nos jogadores de voleibol. Trara-se de uma pesquisa de campo, 
descritiva e exploratória, por meio de uma abordagem quantitativa, que foi realizada 
nas dependências da Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário de João 
Pessoa – Unipê, seguindo a determinação da Resolução 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde, composta por 10 atletas dos ambos os sexos e foi do tipo não 
probabilística. Para a coleta de dados foi usado de um questionário, que teve idade 
média 22,70±2,00 anos e o software Kinovea, para analisar a biomecânica. A amostra 
teve média total para a preparação para o salto de 80,2º±16,05 e para aterrissagem 
88,8º±15,49. Para os valores de valgo dinâmico a média total para o lado dominante 
foi 176,3º±10,95 e não dominante 166,6º±9,40. Nos resultados, os valores da equipe 
feminina foram maiores que o do masculino, em relação a preparação para o salto, e 
apenas 4 atletas apresentaram o valgo dinâmico no lado dominante. O presente 
estudo verificou-se que ambos sexos apresentou valores semelhantes. 
 
Palavras chaves: Fênomenos Biomecânicos. Fisioterapia. Voleibol. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O voleibol tem se tornado um dos esportes mais jogados do mundo. Tendo 

como uma das características a necessidade de quase todos os jogadores saltarem, 

sendo então o salto vertical umas das ações mais importantes durante o jogo. É 

comum ver atletas de alto nível com um bom potencial de salto, pois o atleta que 

consegue saltar mais tem vantagens contra a equipe adversária em alcance de 

bloqueios, ataques, levantamentos e saques. O salto permite que o jogador execute 

https://virtual.unipe.br/ead/user/view.php?id=171&course=1
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o saque em suspensão, o bloqueio, o ataque, o levantamento e quando necessário, 

praticar ações defensivas (ZIG; LIDOR, 2010). 

São inúmeros os benefícios proporcionados por esta atividade esportiva, mas 

sua prática expõe o praticante a lesões desportivas, que afetam principalmente o 

sistema osteomioarticular à medida que os atletas buscam a superação dos seus 

limites (RIBEIRO, 2007). Apesar dos benefícios, os esportes que contém fundamentos 

que exigem impactos (voleibol, basquetebol, ginástica olímpica, judô, dentre outros) 

são aqueles cujos praticantes estão mais suscetíveis a lesões, decorrentes tanto da 

repetitividade do movimento quanto das colisões resultantes das ações motoras 

(SANTOS, 2007). 

Estudos afirmam que apesar dos saltos serem ações importantes e presentes 

em diversas modalidades esportivas, eles também são caracterizados como eventos 

impactantes, devido a ocorrência de forças com rápida desaceleraçaões, de acordo 

com Santos, Piucco e Reis (2009), é a repetição dos impactos no organismo que 

acarretam lesões por sobrecarga que afetam principalmente o joelho e o tornozelo. 

Tendo isso, o estudo da biomecânica é de fundamental importância para estudar as 

forças que atuam e melhorar na qualidade do movimento, e segundo Silva (2013), 

esta ciência tem muita importância e trás muitas contribuições para o esporte, dentre 

estas contribuições podemos citar a análise e melhoria da técnica desportiva, 

prevenção de lesões.  

Nesse contexto, a produção dessa pesquisa é pertinente ao âmbito científico, 

visto que não se observa muitas pesquisas relacionadas a correlação dos aspectos 

biomecânicos do agachamento para o salto e aterrissagem nos jogadores de voleibol. 

Diante do exposto, busca-se responder o seguinte questionamento: Os aspectos 

biomecânicos do salto influenciam a prevalência de lesões em atletas de voleibol? 

Como objetivo principal dessa pesquisa é analisar a biomecânicos do 

agachamento para o salto e aterrissagem nos jogadores de voleibol. Caracterizar o 

perfil sociodemográfico, diferenciar a morfologia corporal dos atletas e mensurar a 

amplitude do preparo inicial para o salto e a aterrissagem, também foram objetivos 

dessa pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

O Voleibol é um jogo desportivo coletivo, sendo praticado por duas equipes de 

seis jogadores na quadra e mais seis atletas no banco. Foi criado no ano de 1895 pelo 

americano William C. Morgan, na cidade de Holyoke, em Massachusets, nos Estados 

Unidos da América do Norte e seu nome originalmente era Mintonette. Em Springfield, 

o Dr. A. T. Halsted, depois de observar o novo esporte, sugeriu que o seu nome fosse 

mudado de mintonette para voleibol, tendo em vista que a idéia básica do jogo era 

jogar a bola de um lado para o outro, por sobre a rede, com as mãos (FIVB, 2011).  

  Com o passar dos anos, o esporter tem exigido do atleta uma formação com 

alto nível de habilidade no âmbito do jogo entre ataque e defesa, tendo como principais 

características a agilidade, velocidade de reação, força explosiva, que são fatores 

decisivos em uma partida. Somando um conjunto de requisitos associados a técnicas 

de treinamento (PETROSKI et al., 2013).  

Busca-se um melhor desempenho nos movimentos rápidos e violentos, com 

muita habilidade e raciocínio. Com isso, acaba se criando critérios para escolha dos 

atletas, sendo eles, estatura privilegiada, coordenação motora aprimorada, agilidade 

nos ataques de bolas altas, bloqueios em vários pontos da rede, entre outros 

(CAVALCANTE, 2013).  

 

 

2.1 ANÁLISE DA FORÇA E DO SALTO VERTICAL 

 

 

No voleibol a força é muito importante, pois com ele o atleta eleva seu nível, 

potencializando o salto. O atleta que consegue saltar mais alto, tem vantagens contra 

a equipe adversária em alcance de bloqueios, ataques, levantamentos e saques. O 

salto permite que o jogador execute o saque em suspensão e também pratique ações 

defensivas, sendo então o salto vertical umas das ações mais importantes durante o 

jogo (LOMBARDI; VIEIRA; DETANICO, 2011). 

          Muitos estudos têm mostrado que há fatores que podem influenciar na força de 

impacto, o padrão de ativação muscular do membro inferior e a técnica de pouso do 
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atleta afetarão as forças geradas durante os pousos, como também a velocidade do 

movimento, o ângulo articular e as condições ambientais. Entretanto, com a 

experiência esportiva e a aprendizagem correta da técnica de aterrissagem auxiliam 

na minimização das forças de impacto e, consequentemente, diminuem o número de 

lesões (MANN et al., 2010).  

 

 

2.2 BIOMECÂNICA DO AGACHAMENTO PARA O SALTO VERTICAL  

 

 

 Na fase preparatória do salto vertical na cortada os joelhos flexionam 

aproximadamente em 90°, quando o jogador faz a cortada, a coluna vertebral efetua 

rotação simultaneamente com flexão anterior, iniciando assim o salto. E na fase de 

vôo, o jogador efetua hiperextensão da coluna vertebral, simultaneamente com 

rotação da mesma, ocorrendo também uma flexão do joelho em 90º, seguida por uma 

extensão de joelho finalizando a realização do salto (CARNAVAL, 2005). 

Powers (2010), sugere que movimentos do tronco no plano sagital também 

influenciam as forças que agem na articulação do joelho durante atividades como 

aterrissagens de salto. De fato, já foi demonstrado que aterrissagens envolvendo 

maior flexão do tronco resultam em menor força de reação do solo e menor momento 

extensor do joelho, bem como em maior momento extensor do quadril. 

Por outro lado, aterrissagens com o tronco ereto têm sido associadas a uma 

maior força de reação do solo, maior momento extensor do joelho e menor momento 

extensor do quadril (SHIMOKOCHI et al., 2013). Dessa forma, é possível que 

movimentos alterados do tronco no plano sagital sejam potenciais fatores causadores 

de sobrecarga no mecanismo extensor do joelho, levando a uma alteração da 

biomecânica e consequentemente ao aparecimento de lesões.   

Segundo Nascimento e Façanha (2017), o joelho é uma articulação 

programada para gerar mobilidade e estabilidade; ela ergue e rebaixa o membro 

inferior de forma funcional, executando o levantar e o abaixar do corpo, assim com 

como movimentar o pé nas mais diversas superfícies. Sendo assim, a articulação do 

joelho também sofre influência do comportamento mecânico de articulações proximais 
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e distais, a redução de dorsiflexão do tornozelo em atletas de voleibol alterando a 

biomecânica do membro inferior no movimento de aterrissagem.    

A exigência pelo alto desempenho técnico e os treinos exaustivos, associados 

à inadequação no preparo físico e de orientação corporal, favorecem o aparecimento 

ou piora de disfunções biomecânicas pré-existentes. Entretanto, está é uma 

modalidade que há uma variação de manobras, que envolvem saltos explosivos, 

podendo assim acarretar aparecimento de lesões em membros inferiores (SIMAS; 

GONÇALVES, 2012).  

Foi reportado no voleibol que mais de 51% das lesões ocorre nos membros 

inferiores. Tendo dois mecanismos de lesão devido aos saltos e aterrissagens que 

fazem parte das manobras de bloqueio e cortada. Sendo a articulação do joelho e 

tornozelo uma das estruturas mais afetadas, devido a movimentos repetitivos que 

provocam desgaste ostiomioarticular. Essas estruturas estão associadas ao maior 

tempo de afastamento da prática esportiva em relação á outras lesões, podendo está 

relacionada com a demanda imposta ao sistema musculoesquelético gerada pela 

prática esportiva (FREITAS, 2015). 

Na entorse por inversão, pode ser causado estiramento, ruptura completa ou 

incompleta dos ligamentos talofibular anterior e calcâneo fibular, lesionando a região 

antero-lateral da cápsula articular. Causando dor aguda, redução da amplitude de 

movimento, déficit do gestual esportivo e no aumento da instabilidade, sendo esta 

última considerada a maior consequência desse tipo de lesão (MILANEZI et al., 2015; 

PERES et al., 2014). 

Sabe-se que superfícies de jogo mais firmes contribuem para o risco de 

patologia de uso excessivo no membro inferior. Então, segundo Anjos et al. (2017), 

analisar a incidência de lesões, o tipo que mais ocorreu, e segmento mais acometido 

por lesão, assim como a rigidez do calçado usado pelo atleta, se tornam uma maneira 

eficaz para que os técnicos e comissões técnicas das equipes tenham em mãos 

ferramentas importantes para que possam minimizar esses quadros relacionados a 

lesões.  

 A inserção de novos profissionais, junto a equipes de alto nível torna-se 

necessário a fim de proporcionar as condições ideais para a prática esportiva e reduzir 

a incidência de lesões osteomioarticulares, ganhando destaque a atuação do 

fisioterapeuta. Além da assistência na recuperação de lesões, este profissional 
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também atuará na prevenção e na potencialização das condições de desempenho 

esportivo, com vistas à performance individual e coletiva (RIBEIRO, 2007).  

  Diante da importância hoje atribuída ao fisioterapeuta dentro do esporte, e para 

ampliar o desenvolvimento da fisioterapia esportiva fundou-se a Sociedade Nacional 

de Fisioterapia Esportiva (SONAFE), que tem por objetivo reunir fisioterapeutas que 

se dedicam à área esportiva para a divulgação do papel do fisioterapeuta do esporte, 

e estimular a produção técnico-científica inserindo a fisioterapia no universo esportivo 

(SONAFE, 2008).  

 A fisioterapia desportiva possui atuação preventiva e de reabilitação de lesões, 

basicamente utilizando os mesmos recursos da fisioterapia ortopédica traumatologia, 

diferenciando-se desta na especificidade, intensidade, freqüência e objetivos de 

tratamento . Com uma avaliação fisioterapeutica é possível desenvolver um trabalho 

preventivo mais eficiente, pelas deficiências físicas existentes e pelas posições que 

os jogadores atuam (FAÇA FISIOTERAPIA, 2011).  

 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Apresenta-se como uma pesquisa de campo, descritiva e exploratória, por meio 

de uma abordagem quantitativa, visto que teve como objetivo analisar os aspectos 

biomecânicos do agachamento como forma de preparo para o salto e aterrissagem.  

A pesquisa foi realizada nas dependências da Clínica Escola de Fisioterapia do 

Centro Universitário de João Pessoa – Unipê, a partir da autorização do Comitê de 

Ética. A coleta foi realizada no período de Fevereiro a Março de 2019, com entrevista 

e análise do agachamento para salto e aterrissagem, que foram realizadas no turno 

matutino às segundas e quartas por ser o horário de treinamento.   

 A mostra foi composta por 10 atletas dos ambos os sexos, do tipo não 

probabilística, do time de voleibol, do Centro Universitário de João Pessoa – Unipê.  

 Foram considerados critérios de inclusão atletas vinculados ao time de voleibol 

do Centro Universitário de João Pessoa – Unipê, maiores de 18 anos, sem lesões 

agudas nas articulações do quadril, joelho e tornozelo e sem processo álgico presente 

referido pelo atleta. Foram considerados critérios de exclusão atletas menores de 18 
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anos, que praticavam outra modalidade esportiva, com lesões agudas nas 

articulações do quadril, joelho e tornozelo e com processo álgico presente referido 

pelo atleta.   

 Os dados foram coletados após assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (APÊNDICE A), a partir de um questionário, criado pela pesquisadora 

(APÊNDICE B), contendo 15 questões envolvendo aspectos sociodemográficos e 

antropométricos como idade e sexo, informações sobre participação no time, o 

posicionamento do mesmo, tempo de prática da modalidade.  

Para a análise do salto e aterrissagem foi usado o software Kinovea, um player 

de vídeo para análise esportiva, validado por Adnan et al. (2018) em seu estudo na 

análise da biomecânica em esportes. A gravação foi realizada pelo Iphone 5s, sendo 

utilizado para analisar a biomecânica em camêra lenta, registrando o grau dos 

movimentos de preparação para o salto e aterrissagem, podendo assim fazer uma 

melhor analise das possíveis causas de lesões nos atletas. O salto realizado foi o salto 

livre, onde o atleta realizava uma dorsiflexão de tornozelo, juntamente com uma flexão 

de joelho e quadril, utilizando os MMSS livres para impulso e assim ocorrendo o salto.   

 Os marcadores foram colocados de acordo com o protocolo do software 

SAPO, utilizado por Souza et.al (2011). Para se obter as angulações da preparação 

do salto e aterrissagem, tiveram duas perspectiva de ângulos, denominados de joelho 

e tornozelo. O ângulo do joelho teve como referências ósseas: trocante maior, linha 

articular do joelho e segundo e terceiro metatarso. E o ângulo do tornozelo: trocante 

maior, linha articular do joelho e o maléolo lateral (Figura 1). Sendo marcações 

realizados no player. 
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Figura 1: Referências ósseas do protocolo software SAPO 

 
Fonte: Souza et al., 2011. Legenda: 23 trocanter maior; 24 projeção da linha articular 
do joelho; 30 maléolo lateral; 31 região entre o segundo e o terceiro metatarso.  

 

Para a análise e marcadores do joelho valgo dinâmico foi utilizado o software 

já citado anteriormente, o Kinovea, e as gravações também foram realizadas pelo 

Iphone 5s. Os pontos de análise foi de acordo com o protocolo seguido por Fonseca 

e Santos (2016). Atleta estando em plano frontal, realizando agachamento unipodal 

em ambas as pernas, tendo 3 marcadores, um no centro da distância entre o maléolo 

medial e lateral, outro no centro da distância entre o côndilo femoral medial e lateral e 

o último na espinha ilíaca ântero-superior (Figura 2).  

 

Figura 2: Referências do valgo dinâmico 

 
Fonte: Fonseca e Santos, 2016. Legenda: 1 Espinha ilíaca ântero-superior; 2 entre 
côndilo femoral medial e lateral; 3 entre o maléolo medial e lateral.  
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 A participação dos atletas na pesquisa foi realizada seguindo todas as 

exigências preconizadas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional em Saúde, os 

mesmos assinaram as duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) consentindo com sua voluntariedade na pesquisa que apresentou o objetivo 

do estudo, os riscos e benefícios e o ressarcimento e/ou indenização diante de 

eventuais danos e caso queira participar do estudo. Foi aprovado sob o parecer 

(CAAE: 53929316.9.0000.5176).  

 Os dados foram analisados através de estatísticas descritivas, utilizando 

medidas de porcentagem de uma amostra. A exposição dos resultados foi feita 

através de tabelas e gráficos de setores, utilizando a abordagem quantitativa. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Foram avaliados 10 atletas, sendo 5 do sexo feminino, e 5 do sexo masculino, 

que apresentaram média de idade de 22,70±2,00 anos, peso 72,5±10,97 e altura 

1,77±0,09 (tabela 01). Em relação ao peso e altura, foi utilizado para calcular o IMC, 

onde apresentou todos com normalidade.    

 

Tabela 01 – Dados sociodemográficos e antropométricos dos pacientes envolvidos 
nesta pesquisa 

 Min. Máx. Média 
Desvio 
Padrão 

Peso 59 90 72,5 ±10,97 

Altura 1,64 1,9 1,77 ±0,09 

IMC 20,25 25,5 22,95 ±1,87 

Idade 20 25 22,70 ±2,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

O IMC foi calculado para verificar se haveria algum com sobrepeso ou 

obesidade, podendo assim aumentar o impacto no membro inferior. Segundo 

Almeron, Pacheco e Pacheco (2009), afirmam que o aumento do tecido adiposo 

apresenta desvantagens, como sobrecarga adicional, fadiga precoce e aumento do 

impacto na articulação, aumentando assim o risco de lesão A pesquisa não 

apresentou significancia quanto ao IMC e lesão, visto que, todos os atletas se 
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apresentaram dentro da normalidade para aqueles que praticam atividade física 

intensa.  

Todavia, estudos discutem que IMC está sendo irrelevante em atletas. 

Gonçalves et al. (2014), afirmam que é um método pouco confiável e dependente das 

especificidades do avaliado, tendo como exemplo o atleta, na maioria dos casos o 

mesmo manifesta baixo nível de gordura corporal e um alto nível de massa magra, o 

que resulta em um IMC acima do desejável, por conta da massa magra e não do 

excesso de gordura. 

Na tabela 02, apresenta-se o tempo de treino semanal em horas, onde as 

mulheres treinam em torno de 2h e meia ao dia, 3 ou 4 vezes na semana, levando a 

uma média de 8,28 horas semanais. Enquanto que os homens treinam 2 ou 3 vezes 

na semana, tendo o mesmo tempo de treino e levando a uma média de 6,72.   

 

Tabela 02 – Tempo de treino e prática dos atletas envolvidos 

  
Tempo de Treino 
Semanal (Horas) 

   Tempo de Prática 

(Anos) 

Sexo Média 
         Média      Desvio 
Padrão 

Masculino 6,72            7,6               ±2,70 

Feminino 8,28          10,4               ±4,39 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

  

 O tempo de prática, total de anos em que treinam voleibol, o das mulheres 

chega a ser maior, com a média e desvio padrão de 10,4±4,39 e os homens com 

média e desvio padrão de 7,6±2,70. Apresentando mais uma variavel em que as 

mulheres se expõem mais que os homens.  

 Comparando as variáveis, tempo de treino semanal e tempo de prática, 

observa-se a repetição significativa de movimentos, pode-se inferior que o sexo 

feminino é mais afetado devido ao seu maior tempo e prática do esporte. Porém, o 

sexo masculino não deixará de apresentar um aumento no risco de lesões devido a 

intensidade de treinamentos. 

 Tolfo (2018), relata que as lesões decorrentes dos treinos são causadas muitas 

vezes pela sobrecarga utilizada, movimentos iguais repetitivos, por períodos 

prolongados realizados várias vezes na semana, não respeitando muitas vezes os 

limites fisiológicos.  
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 Almeron, Pacheco e Pacheco (2009), afirmam que a repetitividade de gestos 

específicos pode gerar lesões crônico-degenerativos, causando estresse na estrutura 

e desenvolvendo uma diminuição da sua capacidade. Geralmente é causado, por os 

atletas muitas vezes tentarem alcançar altos níveis de desempenho, sendo levados a 

se tornarem excessivamente treinados.  

 O Gráfico 1, revela a prevalência de lesões sofridas pelos atletas. Apenas 20% 

não sofreram nenhum tipo de lesão. Enquanto, que os outros 80% sofreram lesão, 

sendo todas de tornozelo.  

 

Gráfico 1: Prevalência de lesões 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

Segundo Antônio e Santos (2012), o maior número de lesões no tornozelo são 

causadas pelas posições de ataque e bloqueio, devido justamente ao impacto do 

atleta com o chão, após realização de jogada. Marques Júnior (2015), faz a mesma 

afirmação, que as entorses de tornozelos acontecem mais em atacantes. Podendo 

ocorrer eversão ou inversão, sendo a última a mais comum nos jogadores de voleibol.  

 O Gráfico 1, mostra que de 100% (nª=10), 80% (nª=8) apresentavam lesão de 

tornozelo e 20% (nª=2) não apresentavam lesão, o que vai de encontro com o 

pensamento de Santos (2018), revelando que 26,83% das lesões esportivas no 

voleibol são de tornozelo. Devido ao grande número de saltos e aterrissagem durante 

a jogada, podendo cair desequilibrado, ou ainda sobre o pé de um companheiro ou 

adversário.  

 A tabela 03, mostra a análise dos ângulos. Quanto aos resultados femininos, 

os valores para a preparação para o salto com média de joelho foi 94ºgraus e o desvio 

80%

20%

Prevalência de lesão

Com lesão Sem lesão
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padrão de ±11,51; enquanto que do tornozelo teve média de 71,2º graus e desvio 

padrão de ±11,45. Tendo o menor ângulo de 78ºgraus e o maior de 105ºgraus para 

joelho, e para tornozelo 56º graus e o 84ºgraus.   

Na aterrissagem, a média de joelho foi 103,2ºgraus e o desvio padrão de ±9,91, 

enquanto que do tornozelo teve média de 81,6º graus e desvio padrão de ±10,81. 

Tendo o menor ângulo de 87ºgraus e o maior de 112ºgraus para joelho, e para 

tornozelo 63º graus e o 89ºgraus.   

 

Tabela 03: Resultados das angulações para o salto e aterrissagem 

 Joelho Tornozelo 
 Média / DP Média / DP 

Preparação para o salto 
- Feminino 

94º ±11,51 71,2º ±11,45 

Preparação para o salto 
- Masculino 

89º ±16,36 66,4º ±17,17 

Aterrissagem - 
Feminino 

103,2º 
±9,91 

81,6º ±10,81 

Aterrissagem - 
Masculino 

96,2º ±8,76 74º ±9,43 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

Já em relação os resultados da equipe masculina, para a preparação para o 

salto com média de joelho foi 89ºgraus e o desvio padrão de ±16,36, enquanto que do 

tornozelo teve média de 66,4º graus e desvio padrão de ±17,17. Com o menor ângulo 

de 66º graus e o maior de 110º graus para joelho, e para tornozelo 42º graus e o 88º 

graus.   

E para a aterrissagem, a média de joelho foi 96,2º graus e o desvio padrão de 

±8,76, enquanto que do tornozelo teve média de 74º graus e desvio padrão de ±9,43. 

Tendo o menor ângulo de 87º graus e o maior de 109ºgraus para joelho, e para 

tornozelo 65º graus e o 89ºgraus.   

 Nos resultados também identificou-se os valores da equipe feminina maior que 

o do masculino. Apresentando uma diferença da media de 5 ºgraus para a preparação 

para o salto e na aterrissagem uma diferença de 7º graus, em relação a articulação 

do joelho. E para a articulação do tornozelo, obtivemos diferenças de 4,8º graus para 

a preparação para salto e 7,6º graus para a aterrissagem.  
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 Baldon et al. (2011), acredita que as mulheres apresentam menores ângulos 

de flexão de joelho, consequentemente resultando em uma possível sobrecarga no 

joelho, pelo fato das mulheres no ato do movimento usarem mais o quadríceps e 

inibirem os isquiostibiais.   

  Como apresentado, os ângulos têm uma grande variabilidade, podendo assim 

aumentar a força de cisalhamento e diminuir a de compressão, acarretando diversas 

lesões na articulação do joelho (MARCHETTI et al., 2013). Grande parte também, no 

movimento, ultrapassou  o joelho da linha do pé, alguns estudos se contrapõem a 

essa questão, uns afirmam que não tem problema e outros afirmam que há aumento 

no risco de lesões.  

 Preto, Ferreira e Martins (2014), falam que as forças de compressão é um fator 

importantíssimo para a estabilização do joelho, resistindo as forças de cisalhamento, 

gerando uma diminuição na translação da tíbia em relação ao fêmur. Ainda afirmam 

que a magnitude da força patelofemoral afeta a cartilagem da patela, não sendo 

seguro trabalhar a flexão no agachamento com ângulos superiores a 90ºgraus.  

 Moura et al. (2017), relatam algumas cargas que estão presentes no complexo 

do joelho. Encontramos as forças translacionais, em que a contenção da tíbia 

sobrecarrega o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior; a 

compressão patelofemoral, resultante da compressão da patela pela área de contato 

com o fêmur; além da força de compressão tibiofemoral e a força de tensão do tendão 

do quadríceps. Tendo a flexão de joelho maior que 50º à 60º graus, indicando um leve 

aumento na força de cisalhamento.  

 Contudo, Passos et al. (2018), afirmam que não existe consenso sobre qual 

profundidade é ideal, indo de acordo com a preferência individual da melhor 

profundidade a ser realizada. Gentil e Oliveira (2016), também declara que o joelho a 

cima de 90ºgraus não apresenta nenhum prejuízo para a articulação, partindo da 

análises e pesquisas relacionadas a esse movimento.  

 A tabela 04, apresenta os dados da angulação do joelho valgo do membro 

dominante e não dominante de todos os atletas. A média da equipe feminina foi de 

175,8º graus e desvio padrão de ±9,26, valores para o lado dominante. Enquanto que 

o lado não dominante teve média de 168,4 e desvio padrão de ±12,78º. 

 A equipe masculina teve média de 176,8 graus e desvio padrão de ±13,55, para 

o membro dominante, e o membro não dominante teve média de 164,8º graus e desvio 
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padrão de ±5,22. Revelando que a média do masculino está um pouco maior que a 

feminina, porém um valor não tão significativo, visto que é um 1ºgrau de diferença.  

 

Tabela 04: Dados do joelho valgo dinâmico dos atletas 

   Dominante  

Não 
Dominante  

 Média DP Média DP 

Feminino 175,8 ±9,26 168,4 ±12,78 

Masculino 176,8 ±13,55 164,8 ±5,22 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

  A análise dos ângulos para determinar se o atleta apresentava joelho valgo foi 

realizado seguindo os pensamentos de Fonseca e Santos (2016), que em seu estudo 

utilizou o valor do ângulo obtido e subtraiu de 180º (180º - ângulo). Sendo que se 

negativo indica que é valgo e se positivo varo.  

 Realizando a subtração dos ângulos do membro dominante e não dominante, 

apenas 4 atletas apresentaram o valgo no lado dominante, com valores de 186º graus 

e 183º graus em duas mulheres e 185º graus e 196º graus em dois homens. O lado 

não dominante em todos os atletas apresentavam seus valores normais.  

 E Sacco et al., (2009), em seu estudo utilizou 170º -175º como valores normais 

para a angulação do joelho, sendo varos >175º e valgos <170º. Essa análise vai de 

encontro com a aplicação anterior, visto que, os que apresentaram joelho valgo está 

acima de 183º graus.  

 Como foi notado, no presente estudo o valgo dinâmico está semelhante em 

ambos os sexos, indo contra os pensamentos Maia et al., (2012), que afirmam que a 

morfologia feminina é caracteriza pela pelve mais larga, apresenta fatores fisiológicos 

que retardam a ativação da sua musculatura do joelho, tem uma menor rigidez 

articular e massa óssea. Indicando assim que as mulheres estão mais propensas ao 

joelho valgo.  

 Como foi citado, as alterações do joelho foi apenas no membro dominante. 

Contudo, Paz et al., (2016), em seu estudo apontou que existe uma diferença 

significativa do ângulo valgo do joelho para o membro dominante e não dominante. 

Essa diferença pode ocorrer devido as alterações posturais que alguns atletas 

acabam adotando.  

 Bedo et al., (2014), em seu estudo encontrou valores maiores de valgismo 

dinâmico na articulação de joelho em atletas de voleibol. Chegando a conclusão que 
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isso ocorre devido ao grande número de saltos e o tipo de salto vertical, podendo ser 

realizada com ambas ou apenas com um membro inferior.  

 Fonseca e Santos (2016), declara que o aumento do ângulo Q gera maior vetor 

em valgo e aumenta a tração lateral da patela, ocasionando aumento da pressão na 

faceta lateral da patela, podendo conduzir à subluxação patelar, amolecimento da car-

tilagem e estresse da estrutura.  

 

 

5 CONSIDERAÇÔES FINAIS  

 

 

No referido estudo há um grande impacto no membro inferior devido a 

biomecânica do voleibol, sendo a articulação do tornozelo mais acometida, todavia, 

as articulações do joelho e quadril também acabam ficando sobrecarregada devido 

aos anos de prática. Foi possível verificar que o tempo de prática é um fator 

determinante para a predisposição das lesões, sendo nesse estudo, as mulheres mais 

acometidas que os homens.  

Outro fato percebido foi que a biomecânica para o salto e aterrissagem se 

mostrou não adequeda, o que pode contribuir para o surgimento de lesões, 

principalmente nas articulações dos membros inferioes. 

Essa pesquisa se mostrou relevante, pois contribui para a área acâdemica em 

fisioterapia desportiva tanto no aspecto preventivo como na reabilitação. Ainda servirá 

de base para estudos futuros.  
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RESUMO 

 

 

A Organização Mundial da Saúde refere que transtornos mentais constituem quatro 
motivos fundamentais de incapacitação. Diversos transtornos psicológicos existentes 
causam inúmeras alterações comportamentais, na estrutura corporal e na execução 
dos movimentos. A fisioterapia busca melhorar consciência corporal, coordenação 
motora, equilíbrio e movimentos do corpo de forma voluntária e ativa. O objetivo da 
pesquisa foi investigar se a fisioterapia traz benefícios para coordenação motora, 
equilíbrio, percepção corporal e propriocepção, melhorando a qualidade de vida de 
usuárias do serviço psiquiátrico no Hosp. Psiquiátrico Juliano Moreira em João 
Pessoa/PB. Realizou-se uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa e 
quantitativa, tipo descritiva, exploratória, acerca das repercussões que a fisioterapia 
de forma lúdica tem na qualidade de vida em pacientes em atendimento temporário 
no hospital. Aplicaram-se um questionário e uma entrevista estruturada pela autora, 
baseado no WHOQOL-bref, para descrever as experiências das usuárias antes da 
realização das atividades fisioterápicas propostas, analisando-se o conteúdo obtido 
através dos textos transcritos das entrevistas. Atendeu-se à Res. 466/12 do CNS/MS, 
e respeitou-se normativa da Lei Nº 10.741 do Estatuto do Idoso. Frente ao que foi 
observado no momento da realização dos questionários, no domínio físico, as 
participantes demonstravam mais apatia. Em contrapartida, houve um bom resultado 
no que se refere às relações pessoais, forte característica entre elas, mesmo diante 
de toda situação e o ambiente em que se encontram. O relacionamento entre grupos 
revelou um indicativo de melhora, especialmente durante a realização de atividades, 
onde elas se cuidam e se ajudam, compreendendo-se que a disposição melhorava 
após a fisioterapia proposta de maneira mais lúdica. 
 
Palavras-chave: Qualidade de Vida; Fisioterapia; Transtornos Mentais. 
 
 
                                                           
20 Fisioterapeuta Residente em Saúde da Família com Ênfase nas Populações do Campo 2020-
2022/UPE. Graduada em Fisioterapia pelo Centro Universitário de João Pessoa/UNIPÊ. E-mail: 
ingridgermano06@gmail.com 
21 Profa. Dra. em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos/UFPB. Graduada em Farmácia/UFPB. 
Professora dos cursos de Farmácia e de CST em Estética e Cosmética/UNIPÊ. E-mail: 
antonileni.medeiros@unipe.edu.br 
22 Profa. Dra. em Biotecnologia em Saúde/UFPB. Graduada em Fisioterapia pelo Centro Universitário 
de João Pessoa/UNIPÊ. Professora dos cursos de Fisioterapia e Medicina/UNIPÊ. E-mail: 
juliana.abath@unipe.edu.br 



261 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (1995), transtornos mentais 

constituem quatro entre dez fundamentais motivos de incapacitação e são 

classificados pela Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID-10) da 

seguinte forma: F06/Outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral 

e a doença física; F06.8/Outros transtornos mentais especificados devidos a uma 

lesão e disfunção cerebral e a uma doença física; F06.9/Transtorno mental não 

especificado devido a uma lesão e disfunção cerebral e a uma doença física 

(ADAMOLI; AZEVEDO, 2009). 

A Reforma Psiquiátrica é um processo social complexo que se refere às 

estratégias de desinstitucionalização (AMARANTE; NUNES, 2018), junto com uma 

rede substitutiva, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) que estabelece os pontos 

de atenção para o atendimento de pessoas com problemas mentais, incluindo os 

efeitos nocivos do uso de álcool e outras drogas e integra o Sistema Único de Saúde 

(SUS). Assim, criou-se o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013), serviço de atenção em saúde mental, que atende indivíduos com 

transtornos mentais severos e persistentes, contemplando seus aspectos éticos 

(OLIVEIRA, 2015). 

Em relação à qualidade de vida, Gonçalves e Kapczinski (2008) afirmam que 

vários estudos demonstram o impacto negativo importante desses transtornos sobre 

as condições de saúde, repercutindo mais que outras condições médicas crônicas 

não-psiquiátricas. Os transtornos psicológicos existentes causam inúmeras alterações 

comportamentais, na estrutura corporal e na execução dos movimentos. A fisioterapia 

busca melhorar essa consciência corporal, coordenação motora, equilíbrio e 

movimentos do corpo de forma voluntária e ativa, promovendo então, seu processo 

de reabilitação. 

Ainda, a presença dessas alterações corporais interfere significativamente na 

realização de atividades cotidianas e relações interpessoais. Assim, os trabalhos de 

intervenção corporal no campo da saúde mental têm como foco principal o retorno à 

realidade do corpo, para o indivíduo com transtorno psíquico, que se encontra tão 

distante da sua realidade (SILVA; PEDRÃO; MIASSO, 2012). 
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Nesta perspectiva, o presente estudo visa responder o seguinte 

questionamento problematizador: A realização da fisioterapia de forma lúdica melhora 

a qualidade de vida de pacientes em atendimento temporário em hospital psiquiátrico? 

Através dessa questão buscou-se investigar se a fisioterapia traz benefícios 

para coordenação motora, equilíbrio, percepção corporal e propriocepção, 

melhorando a qualidade de vida das usuárias do serviço psiquiátrico, devido o contato 

da pesquisadora com os usuários do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, João 

Pessoa – PB, através do Projeto de Extensão da Universidade Federal da Paraíba – 

UFPB, denominado PalhaSUS (Palhaços Cuidadores). 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

Os transtornos mentais (TM) incluem-se entre as patologias de alta incidência, 

complexa identificação e múltiplos prognósticos. Entre as condições que mais causam 

incapacidade física, são TM: depressão, alcoolismo, transtorno bipolar, esquizofrenia 

e transtorno obsessivo-compulsivo (BARBOSA; SILVA, 2013). Segundo a OMS, cerca 

de 450 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtornos psiquiátricos (ROCHA; 

HARA; PAPROCKI, 2015). 

Alguns estudos com critérios mais abrangentes para Transtornos Mentais 

Comuns (TMC; estados mistos de depressão e ansiedade) relataram que cerca de 

30% dos adultos brasileiros apresentaram tais sintomas. Vale salientar que dados 

epidemiológicos sobre psicoses no Brasil são escassos (SCHMIDT, et al., 2011). O 

TMC é designado às pessoas que sofrem mentalmente e é também classificado como 

transtorno mental não psicótico, apresentando sintomas somáticos. No Brasil, a 

prevalência oscila entre 28,7% a 50% sendo considerada alta (LUCCHESE, et al., 

2014). Os sintomas podem variar consideravelmente, evidenciando emoções, ideias, 

comportamentos e relacionamentos anormais com outras pessoas (ADAMOLI; 

AZEVEDO, 2009). 

A falta de diagnóstico e consequentemente, tratamento, resulta em prejuízos 

como: isolamento social, abuso de drogas e álcool, suicídios, homicídios, aumento de 

(GONÇALVES; KAPCZINSKI, 2008). Transtornos mentais menores (TMM) são 
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quadros menos graves, porém mais frequentes. Alterações de memória, insônia, 

irritabilidade e fadiga, dificuldade de concentração e de tomada de decisões, bem 

como queixas somáticas (cefaleia, falta de apetite, tremores, sintomas 

gastrointestinais, entre outros) são os sintomas que estão incluídos (ROCHA; SASSI, 

2013). 

Vidal, Bandeira e Gontijo (2008) relatam que as propostas contemporâneas de 

reforma na assistência psiquiátrica surgiram em meados de 1950 nos EUA e na 

Europa. Considerada como norte para a Reforma Sanitária brasileira, a Reforma 

Psiquiátrica da Itália conduzida pelo médico Franco Basaglia, se desenvolveu com 

uma ampla rede de serviços com atenção especial para o atendimento à cronicidade. 

Devido à limitação das instituições hospitalares, deu-se início, em vários países, aos 

movimentos de desinstitucionalização. 

A Reforma Psiquiátrica é um processo social complexo que se refere às 

estratégias de desinstitucionalização e não se reduz à reforma de serviços e 

tecnologias de cuidado, mas delineia outro lugar social para a loucura na nossa 

tradição cultural (AMARANTE; NUNES, 2018), junto com uma rede substitutiva, a 

RAPS, que estabelece os pontos de atenção para o atendimento de pessoas com 

problemas mentais, incluindo os efeitos nocivos do uso de álcool e outras drogas e 

integra o SUS, criando-se o CAPS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013), serviço de 

atenção em saúde mental, que atende indivíduos com transtornos mentais severos e 

persistentes, contemplando seus aspectos éticos. Uma equipe multidisciplinar realiza 

diversas atividades com a finalidade de prover tratamento e sociabilidade, onde novas 

relações e reinserção social são estabelecidas, englobando a atenção integral, e 

respeito aos costumes, cultura e diferença desta pessoa (OLIVEIRA, 2015). 

O SUS vem construindo estratégias destinadas ao cuidado à saúde mental, 

como: a Política de Saúde Mental com a reversão do modelo centrado no hospital 

psiquiátrico e com a criação de uma rede de serviços substitutivos; o estabelecimento 

da Estratégia Saúde da Família (ESF) como eixo organizador da Atenção Primária à 

Saúde (APS); a Política Nacional de Humanização e suas estratégias de mudança no 

sistema; e a Política Nacional de Educação Permanente (BONFIM, 2013). 

Os diversos transtornos psicológicos existentes causam inúmeras alterações 

no corpo humano. A fisioterapia vem no intuito de melhoria, pois dispõe de inúmeras 
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possibilidades terapêuticas, auxiliando a reestruturação dos aspectos físicos e 

psíquicos do indivíduo (SILVA; PEDRÃO; MIASSO, 2012). 

A carência de estudos sobre a fisioterapia nesta área, a escassez da inserção 

dessa profissão nos serviços de saúde mental, e o não reconhecimento desse 

profissional pela equipe de Saúde Mental, demonstram a real necessidade de estudos 

que discutam possíveis abordagens e atuações da fisioterapia nos TMC (BARBOSA; 

SILVA, 2013). Destarte, a literatura relata a importância do tratamento complementar 

na abordagem psicossocial, pois os medicamentos, sozinhos, não podem promover a 

reintegração do paciente na comunidade, embora sejam bastante eficazes na redução 

de sintomas. Essa proposta terapêutica se revela como uma contribuição para a 

melhora da qualidade de vida do portador de sofrimento psíquico e de qualquer outra 

pessoa (PEREIRA; VIANA; ARAÚJO, 2012). Estudos mostraram a efetividade 

fisioterapêutica, com técnicas de relaxamento e alongamentos que contribuíram na 

melhora nos níveis de ansiedade, aquietação dos pensamentos e ganhos na 

qualidade do sono. Assim como atividades lúdicas contribuíram na reabilitação 

psicossocial e no exercício da autonomia de pessoas com TM graves e crônicos, 

enfatizando a promoção da saúde e não da cura (SILVA; PEDRÃO; MIASSO, 2012). 

O lúdico é como uma lógica do faz de conta; as brincadeiras, os jogos, têm o 

intuito de desenvolver o ser humano, bem como servir de instrumento educativo. Há 

uma experiência externa ao indivíduo, proporcionando um bem-estar ao mesmo 

(BUENO; BROD; CORREA, 2018). O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita o 

desenvolvimento pessoal, social e cultural, e a aprendizagem, contribui para uma boa 

saúde mental, favorece os processos de socialização, expressão, comunicação e 

construção do conhecimento (MENDONÇA; MACEDO, 2010). 

As atividades lúdicas podem estar presentes tanto na avaliação quanto no 

tratamento fisioterapêutico, devendo ser aplicadas de maneira planejada e intencional. 

Além dos recursos como bola, rolo, espelho, prancha de equilíbrio, dentre outros, 

também se pode utilizar de jogos como recursos terapêuticos tornando a fisioterapia 

mais eficaz e atrativa (CARICCHIO, 2017). Essa prática nos atendimentos possibilita 

uma atuação humanizada, pois propicia interesse para realizar as atividades 

indicadas, tornando-as mais prazerosas (BUENO; BROD; CORREA, 2018). 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de campo, com abordagem 

qualitativa e quantitativa, do tipo descritiva e exploratória, acerca das repercussões 

que a fisioterapia de forma lúdica tem na qualidade de vida em pacientes em 

atendimento temporário em hospital psiquiátrico. 

O estudo foi realizado entre os meses de fevereiro/março de 2019 no Complexo 

Psiquiátrico Juliano Moreira (CPJM), fundado em 23 de junho de 1928, localizado na 

Av. Dom Pedro II, 1826, Torre, João Pessoa/PB. Sua missão é prestar toda 

assistência necessária ao portador de transtorno mental, promovendo seu bem-estar 

e o retorno ao convívio familiar e social. 

A população incluída no estudo foi constituída por 15 mulheres com TM 

comprovados por diagnóstico psiquiátrico, atendidas no setor Clifford B do CPJM, por 

sugestão da fisioterapeuta do local, devido à terem uma melhor resposta às atividades 

já realizadas pela mesma. Foram excluídas da amostra mulheres com TM que 

possuíssem outras patologias associadas que interferissem no seu desempenho 

corporal e na sua qualidade de vida, como cardiopatias, mobilidade comprometida, 

acidentes vasculares, que estivessem em recuperação de cirurgias recentes; que não 

possuíssem TM comprovados por diagnóstico psiquiátrico; ou se recusassem a 

participar da pesquisa. 

A qualidade de vida das usuárias foi avaliada pelo instrumento elaborado pelo 

Grupo de Qualidade de Vida da OMS, o World Health Organization Quality of Life-bref 

(WHOQOL-bref), sendo uma versão abreviada do original WHOQOL-100, devido à 

necessidade de instrumentos curtos, de rápida aplicação. Com questões referentes à 

qualidade de vida de modo geral, à satisfação com a própria saúde, e divididas nos 

domínios físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Além do caráter 

transcultural, o WHOQOL valoriza a percepção individual da pessoa, assim, foi 

utilizado como base, mas aplicado com modificações para atender às condições da 

amostra, onde a pesquisadora arguiu as participantes, tomando nota das respostas. 

Realizou-se uma entrevista estruturada pela autora, baseada no WHOQOL-

bref, para descrever as experiências das usuárias antes e após a realização das 

atividades fisioterápicas com o grupo. Juntamente, utilizou-se um gravador de voz 

(Sony® nº ICD-PX240, 4GB), transcrevendo-se os áudios ao final, constituindo o 
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corpus textual, utilizando-se a técnica de Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) para a 

análise do conteúdo. 

As pacientes já praticavam fisioterapia em grupo com a fisioterapeuta do 

Complexo uma vez por semana. A proposta da pesquisadora foi observar em um 

primeiro momento o que já era feito e, num segundo momento em diante, intervir com 

a realização de atividades de dança, amarelinha e com bola, no grupo já existente, 

em 5 sessões com duração média de 40 minutos cada. Foram realizados o 

questionário e a entrevista antes da aplicação da terapia com o grupo e em seguida 

as atividades propostas. A autora fez anotações do grupo durante as atividades, 

mediante observação semiestruturada. Após as atividades serem realizadas, aplicou-

se a entrevista novamente, sendo as respostas gravadas e transcritas posteriormente, 

e os dados analisados, quantificados e qualificados na pesquisa. 

Todas as exigências segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS/MS) foram atendidas, e a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) pelas participantes coletada, disponibilizando uma via do 

mesmo. Ainda, respeitou-se o que preceitua a Lei Nº 10.741 do Estatuto do Idoso. O 

número de aprovação do projeto no Comitê de Ética foi: 3.104.720. 

Os dados coletados foram analisados através de uma estatística descritiva 

simples, representada por tabelas, desenvolvidos nos programas Word® 2010 e 

Excel® 2010; e de forma qualitativa através DSC. Avaliando que tipo de transtornos e 

os efeitos que cada um deles gera no organismo das pacientes, a percepção das 

mesmas sobre a realização de atividades e a qualidade de vida após as atividades. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Avaliou-se a qualidade de vida com o instrumento WHOQOL adaptado, fez-se 

a média para os resultados, tanto nos domínios quanto nas perguntas um e dois, 

sendo classificadas em: necessita melhorar (1 até 2,9); regular (3 até 3,9); boa (4 até 

4,9) e muito boa (5). As questões um e dois avaliaram a percepção da qualidade de 

vida e a satisfação com a saúde, feitas da seguinte forma: somaram-se os valores das 

respostas (de 1 a 5) e dividiu-se pelo número de participantes, em seguida a média 
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foi feita e classificada da mesma forma que os domínios, de forma individual por 

participante. Foram avaliadas as questões um e dois com os resultados 3,2 e 3,47, 

respectivamente, sendo então classificadas como regular. 

Assim, percebeu-se que as participantes do estudo têm uma percepção no 

tocante à sua qualidade de vida, não muito satisfatória, mesmo com uma explicação 

das perguntas, não sabiam distinguir muito bem o que de fato qualidade de vida 

significava, perdiam-se nos próprios pensamentos e falas, ou quando tinham 

consciência do que estava acontecendo naquele momento, tinham clareza de algo 

negativo quando relacionava-se à sua saúde, tendo relação, provavelmente, com os 

níveis de sofrimento mental de cada uma delas. O que pode ser corroborado por 

Aragaki e Silva (2011) que demonstraram que o aspecto subjetivo na qualidade de 

vida é uma característica intrínseca do ser humano bem como a percepção de 

satisfação geral pessoal. Falam ainda que uma pessoa sente-se satisfeita com sua 

vida quando ela tem uma percepção que liga a felicidade à sensação de bem-estar. 

Além disso, Santana, Chianca e Cardoso (2009) afirmam que as condições estruturais 

do hospital podem contribuir nessa avaliação. 

Já os domínios (1 = físico; 2 = psicológico; 3 = relações sociais; 4 = meio 

ambiente) foram avaliados com os seguintes resultados, demonstrados na tabela 1. 

 

Tabela 1: Resultados do questionário WHOQOL-BREF adaptado das participantes 
do estudo de acordo com os domínios (N=15) 

CRITÉRIO DOMÍNIO 1 DOMÍNIO 2 DOMÍNIO 3 DOMÍNIO 4 

NECESSITA 
MELHORAR 0 6 3 5 
REGULAR 8 1 1 6 
BOA 6 7 5 4 
MUITO BOA 1 1 6 0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
 

Frente ao observado na realização dos questionários, no domínio físico, as 

participantes demonstravam atitudes mais morosas, lentidão de resposta, não 

condizendo ao que relatavam da própria percepção de si. Era notória a contradição 

entre fala e ação, o que pôde apresentar-se para a autora como um desequilíbrio 

também psicológico, onde o juízo próprio difere-se do que realmente sobrevém em 

suas atitudes e reações. Com isso, foi possível observar que não há um padrão entre 
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elas em relação à assimilação própria aos domínios, contudo, é necessário ter uma 

atenção aos domínios “físico” e “psicológico”, corroborando com Silva, et al. (2009), 

que declara que principalmente pacientes com transtornos psiquiátricos graves, 

apresentam maiores taxas de agressividade, suicídio, recaídas, internações, entre 

outros, posto isto, esses campos ficam bem afetados pelas condições em que elas se 

encontram. 

Em contrapartida, houve um bom resultado acerca das relações pessoais, pois 

mesmo diante de toda situação e ambiente atuais, há essa característica forte entre 

elas. O que era esperado pelo fato do entendimento com a ação desta pesquisa, que 

possibilita a criação de uma rede entre elas. Contradizendo o que se diz por Medeiros, 

et al. (2013), que constata que uma doença pode gerar um desequilíbrio em toda a 

estrutura familiar, devido às intensas mudanças em suas vidas, suscitando uma 

quebra do vínculo entre os seus membros. Neste contexto, tornam-se comuns os 

conflitos emocionais, a depressão, o sentimento de medo e as incertezas relacionadas 

ao prognóstico e ao tratamento. Ademais, ocorrem preocupações com a condição 

financeira, acarretando uma ruptura da rotina e uma sobrecarga familiar. 

Já o domínio “meio ambiente” pôde ser observado como algo condizente ao 

ambiente em que elas se encontravam nos últimos dias, pois relataram em sua 

maioria, que necessitavam melhorar. 

Poucas quiseram participar da amarelinha, criando uma reflexão sobre essas 

não se envolverem, por fazer parte do repertório delas, ou mesmo o estado de saúde 

e/ou medicamentos utilizados dificultarem o envolvimento. Contudo, a partir das que 

participaram, pôde-se observar a falta de equilíbrio e de seguir uma linha de raciocínio 

com a brincadeira, pular de um pé só exigia muito, mas algumas conseguiram com 

êxito concluir o trajeto direcionado, outras apenas caminhavam ou tentavam se apoiar 

nas macas próximas de onde foi desenhada a amarelinha (Figuras 01 e 02). 
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Figura 01 – Paciente na amarelinha com 
apoio 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

Figura 02 – Pacientes na amarelinha 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Nascimento e Pítia (2010) relatam que há estudos na área de saúde mental 

que fazem a identificação de estratégias interdisciplinares de abordagem clínica, 

incluindo-se as técnicas de abordagem corporal, como contribuição importante nos 

cuidados em saúde mental. Ademais, corroborando com as observações feitas no 

decorrer da atividade realizada, que mostrou-se evoluída a cada repetição. 

A parte da bola foi mais eficiente, elas conseguiram seguir os comandos e 

repetir o que era demonstrado com menos dificuldade, mas a maioria se concentrou 

mais no ato da respiração que nos comandos dados. Foi feito padrão ventilatório em 

um tempo, associado à abdução de ombros, com 2 séries de 10 repetições (Figura 

03). Também foram realizados alongamentos de membros inferiores, de tríceps sural 

em 2 séries de 20 segundos (Figura 04), associado à flexão lateral de tronco, com 4 

séries de 12 repetições. 

 

Figura 03 – Exercícios de respiração 

  
Fonte: Dados da internet, 2019 

Figura 04 – Alongamento de membros 
inferiores 

 
Fonte: Dados da internet, 2019 

 

Nascimento e Pítia (2010) definem o corpo como um vínculo de comunicação 

com o social e diz respeito à relação humana com o mundo, ou seja, a concentração 

que as pacientes possuíam na respiração, demonstrou a conexão que elas têm com 

o meio em que vivem, enfatizando o que dizem os autores. 

Já a dança (Figura 05) foi mais produtiva, e pôde-se visualizar um melhor 

desempenho e interesse delas, seguiram os passos mostrados e interagiram umas 
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com as outras, dançando juntas. O mais perceptível foi que essa atividade trouxe um 

clima melhor de relacionamento interpessoal entre elas, além de usarem o corpo da 

melhor forma que podiam para alcançar o objetivo proposto. 

 
Figura 05 – Pacientes na realização da dança 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

A percepção do corpo é relevante para os pacientes, sobretudo em termos de 

movimentos coordenados. O relacionamento entre grupos revela um indicativo de 

melhora, especialmente durante a realização de atividades. O fator convivência pode 

ser considerado um dos principais efeitos terapêuticos (NASCIMENTO; PÍTIA, 2010). 

Já nas entrevistas, pôde-se observar o quanto algumas não tinham interesse 

nos exercícios propostos tanto pela fisioterapeuta do CPJM, como pela pesquisadora, 

muitas vezes pelo humor, outras por efeito dos medicamentos, se mostravam 

desinteressadas. As respostas eram curtas e diretas, cerca de 6 das 15 relataram 

mais informações. O que pode ser confirmado por Monteiro e Loyola (2009), quando 

relatam que há necessidade que os espaços terapêuticos não sejam tão rígidos, com 

tantas normas a serem cumpridas, para que o trabalho e a atividade sejam inseridos 

em momentos prazerosos e de natureza lúdica. Uma vez que as relações que os 

pacientes estabelecem com as situações são mais oscilantes do que se espera; 

frequentam-na quando têm vontade e dão de si o que é possível. 

Os dados coletados nesta pesquisa no tocante às respostas da entrevista sobre 

a qualidade de vida relacionadas às atividades, continha 5 questões subjetivas e 

foram apresentadas às participantes nos questionários. Se referiam à percepção das 

mesmas em relação à sua dinâmica de atividades diárias, bem estar emocional e 

funcional, que se pode observar com os resultados a seguir. 

A primeira questão tinha o objetivo de avaliar a falta de disposição para realizar 

suas atividades do dia-a-dia. Observou-se que apenas cinco participantes não se 

percebiam indispostas. Também eram diretas em suas falas: “Sinto muita dor de 

cabeça”; “Antes sim, agora não”; e por diversas vezes, a resposta era apenas “Sim”, 
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mostrando pouca verbalização de sentimentos e linguagem corporal. Em estudo, 

Cavalcante e Cabral (2017) corroboram evidenciando que, o constante estado de 

sonolência dos usuários é visivelmente percebido, fato comumente indicado como 

justificativa para a não participação nas atividades terapêuticas propostas no serviço. 

Relataram ainda, que a sonolência dificultava a execução de suas atividades diárias. 

Guimarães, et al. (2013) ainda confirmam afirmando que, com o início da 

psicofarmacologia em 1952, quando os pesquisadores franceses Jean Delay e Pierre 

G. Deniker obtiveram sucesso no tratamento de pessoas com TM com uma nova 

substância, a clorpromazina, foi identificado que a mesma reduzia a agitação 

psicomotora, as alucinações e os delírios. 

O objetivo da segunda questão era observar a percepção das voluntárias no 

tocante ao domínio corporal frente à não realização das atividades propostas. Foi visto 

que quando elas não conseguiam realizar as atividades, sentiam-se “tristes”; 

“infelizes”; achavam “ruim”, e também relatos do tipo: “Eu me sinto desapontada, por 

mim mesma”; “Me sinto triste”; “Não quero fazer nada, só quero tá deitada”. Outros 

como: “Eu acho melhor quando eu realizo, eu sinto falta, você fica ansiosa aqui dentro 

sem saber o que fazer”; “Eu ‘tô’ mal, porque fico parada sem fazer nada”. Tais relatos 

mostram o valor que as mesmas dão à participação das atividades, e como a troca de 

experiências e vivências com o próprio corpo podem trazer uma sensação de utilidade 

e significância de si.   

A importância de desenvolver atividades físicas e de lazer às pessoas 

portadoras de sofrimento mental, fundamenta-se em iniciativas que buscam reduzir 

os efeitos debilitantes de tratamentos convencionais. Com uma abordagem centrada 

no corpo, é percebido que os usuários podem reconhecer suas debilidades e 

limitações, como também se mostraram capazes de ir além de seus limites. Sendo 

assim, os usuários começam a demonstrar, por depoimentos e atitudes, o quanto a 

percepção do corpo é importante para eles (NASCIMENTO; PÍTIA, 2010). Barbanti 

(2012) ainda afirma que a liberação de endorfinas através de exercícios, gera um alívio 

natural para a dor no corpo, além uma sensação que não só reduz a dor, mas também 

aumenta o humor no funcionamento do cérebro. Esta melhora na bioquímica cerebral, 

de maneira não farmacológica, pode influenciar positivamente nas ações e na 

qualidade de vida daqueles que passam por sofrimentos mentais, auxiliando na 
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execução das tarefas diárias, dando sensação de bem estar, e promovendo melhorias 

na convivência social. 

Na questão três, quando se perguntou sobre o sentimento antes e depois de 

realizar as atividades propostas, obtivemos relatos do tipo: “Antes: vontade de ir. 

Depois: me sinto muito bem”; “Antes: me sinto bem. Depois: fico cansada”; “Antes: eu 

me sinto bem, porque eu já gostava, sempre gostei de esporte. Depois: Eu me sinto 

bem também. Eu me sinto mais gente, a pessoa se reúne com outras pessoas, se 

sente bem amigo, você conversa com um, com outro, é bem melhor pra você”.  

Tais relatos mostram que a atividade corporal é bem aceita e até desejada, pois 

a percepção das voluntárias é de que no final, a sensação será melhor do que como 

estava antes, mesmo que no momento anterior à atividade sentimentos de dúvida e 

ou de necessidade de aprovação estivessem presentes. Ainda, pôde-se perceber que 

algumas respostas eram um pouco desconexas, e havia certa dificuldade de realizar 

uma comparação entre o antes e o depois da atividade, mostrando falas confusas, a 

exemplo: “Não sinto nada não”; “Eu fico normal”; “Antes: às vezes bom, às vezes ruim, 

normal, como uma outra pessoa. Depois: ah eu nem ligo, pra mim nem existe. Eu fico 

bem, começo a suar”; “Antes: eu fico feliz assim. Depois: fico normal do mesmo jeito, 

cansada”.   

Segundo Queiroz (2014) a utilização de psicofármacos resulta em 

marginalização da subjetividade, ou seja, oferece alienação, apagamento e letargia. 

A forma como algumas participantes demonstravam não entender o antes e o depois 

questionado, mesmo que explicado, sugere uma confirmação desses estados de 

alienação, e letargia, além da falta de compreensão de suas subjetividades, de seu 

“eu” no mundo. 

Quando questionou-se à respeito da disposição das participantes em dar 

continuidade às suas atividades diárias após os exercícios terapêuticos: “Me sinto 

disposta, graças à Deus”, muitas respondiam que “Sim”, ou seja, a maioria tinha a 

percepção de que a fisioterapia proposta de maneira mais lúdica, com uso da bola, 

realizando o jogo da amarelinha ou a dança, colaborava com seu ânimo no decorrer 

do dia, a disposição melhorava. 

Há um estudo que convalida a percepção das participantes, constatando que 

exercícios regulares causam aumento dos sentimentos de autoconfiança, otimismo, 

diminuição da depressão e ansiedade. Sendo descritos tanto como efeito da resposta 
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do organismo durante o exercício, como também com sentimentos de realização, 

orgulho e autoestima ao reparar essa conexão corpo-mente. Outrossim, promove a 

melhora do sono, garante maior energia e sentimentos de bem-estar, tornando uma 

recuperação mais possível e suportável (BARBANTI, 2012). 

Quando foi pedido para as participantes expressarem suas opiniões a respeito 

da relevância das atividades de fisioterapia realizadas de forma lúdica na questão 

cinco, as mesmas externaram que achavam importante, pois se sentiam mais 

“relaxadas”, “ativas”, que “fazia bem para a mente”. Tivemos relatos como: “Pra mim 

tem muita importância, porque me dá, causa um bem estar. A cabeça parece que 

relaxa, fico mais bem humorada, eu acho que eu fico melhor...”. E ainda: “Porque me 

faz exercer o físico, o espiritual, como o natural, né? Então, me faz eu me sentir mais 

cada dia melhor, ... e me realizando, sabe? Me sinto ótima e maravilhosa!”. 

Também houve relato de melhora na atitude mental, onde ao menos 

momentaneamente, a participante podia sentir a liberdade de não pensar em coisas 

que lhe afligiam: “Esquecer as coisas da cabeça ruim né? Tentar ficar... coisas boas, 

penso nos meus filhos nas minhas netinhas...”; bem como sensação de utilidade, de 

possibilidade de conhecer algo novo: “Acho, né? Aprender mais coisas, né?” 

Também foram obtidos relatos que apontavam melhorias quanto à obtenção de 

sentimentos de positividade e melhor relacionamento social: “Traz paz, traz amor, traz 

humildade e felicidade...”. Outros como: “Ah, elas podem me ajudar porque passa o 

tempo, a gente fica mais ativa. A importância é que é bom pra gente interagir com as 

amigas mais, tá com as pessoas que a gente convive agora, né? ..., traz mais um 

vínculo, une mais a gente às pessoas”; “Pra ficar relaxada, circular o sangue...”. 

Nascimento e Pítia (2010) confirmam com um estudo, onde, após as atividades 

terapêuticas, contatou-se melhora nas habilidades práticas, aumento da autonomia, 

coordenação motora mais direcionada para rotinas de vida diária, diminuição de 

queixas e aumento da capacidade cardiorrespiratória dos usuários. Assim, além de 

trazer sensações de bem-estar e melhoria das ideias negativas e interação social, as 

atividades de fisioterapia aplicadas de forma lúdica podem auxiliar aqueles em 

sofrimento mental no tocante às suas atividades diárias, permitindo maior qualidade 

em suas execuções.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Segundo as observações da pesquisadora, nas mais diversas expressões e 

possibilidades de recursos utilizados em exercícios, ocorre a produção de diversos 

efeitos terapêuticos na vida das pessoas. 

Devido à impossibilidade de confirmação de diagnósticos e a rotatividade das 

pacientes no serviço, não foi possível conhecer o perfil de cada usuária, nem o tipo 

de transtornos que tinham. Mas foi possível apontar algumas considerações como a 

característica relevante sobre uma abordagem centrada no corpo, sendo percebido 

que as participantes podiam reconhecer suas debilidades e limitações, como também 

eram capazes de ir além de seus limites. As mesmas demonstraram, por depoimentos 

e atitudes, o quanto a percepção do corpo era importante para elas, sobretudo em 

termos de movimentos coordenados. 

Comparando-se atitudes prévias e posteriores à realização do questionário e 

atividades, observou-se mais desinteresse no início, e posteriormente, melhora do 

ânimo, demonstrado com palavras e ações, maior vontade de estarem ativas, mais 

cooperação; fato de grande importância na percepção da pesquisa.  

Observaram-se efeitos colaterais tanto dos medicamentos, quanto das 

condições físicas em que as participantes se encontravam no local, como também o 

tempo de estadia, implicando prejuízos físicos e psíquicos, que refletiram no cotidiano 

e autonomia, como sono excessivo, comprometimento da memória, tremores, 

dormência no corpo e falta de ânimo para a realização das atividades diárias. 

Dentre os obstáculos enfrentados na pesquisa, houve a falta de vontade na 

participação de atividades pelas participantes. Ainda assim, esta pesquisa trouxe um 

bom resultado e aprendizagem no que se refere a ter um olhar mais humanizado, 

cuidado diferenciado e conhecimento das particularidades do ser dentro e fora do 

sofrimento mental. 

Por fim, os benefícios do estudo contribuem para a possibilidade de 

desenvolvimento e melhora na qualidade de vida dos usuários atendidos em centros 

de cuidados psiquiátricos, bem como para o avanço científico da equipe de diversas 

áreas. 
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RESUMO 

 

 

O triatlo é dividido em três modalidades que são a natação, ciclismo e corrida, que 
são realizados de forma sucessiva e sem interrupções. Os atletas desta modalidade 
apresentam um diferencial por necessitarem de um maior nível de força e resistência 
física, o que os deixa mais passíveis a lesões, dessa forma, as lesões podem ser mais 
freqüentes nesse grupo e uma maneira de minimizá-las é através de uma boa ativação 
muscular. Trata-se de um estudo de campo com caráter descritivo e abordagem 
quantitativa, com o objetivo de avaliar a ativação dos músculos que compõe a 
estabilização segmentar e a prevalência de algias em triatletas. A coleta se deu 
através de uma amostra não probabilística, por conveniência composta por 12 
triatletas de ambos os sexos, da cidade de João Pessoa – PB, no período de março a 
abril de 2019 na Clínica Escola de Fisioterapia do Unipê. A avaliação deu-se através 
de uma ficha de avaliação, com variáveis sóciodemográficas, dados antropométricos, 
avaliação da dor pela Escala Visual Analógica (EVA) e a avaliação da ativação 
muscular através da Unidade de biofeedback pressórico (UBP). Os dados foram 
analisados através de estatística descritiva simples, utilizando o Microsoft Excel, 
apresentando média, mediana e desvio padrão, distribuídos em tabelas e gráficos. A 
mensuração da dor foi considerada moderada e os resultados obtidos sobre a 
ativação muscular foram satisfatórios, indicando a ativação eficiente dos músculos. 
Sugere-se então novas pesquisas com o objetivo de realizar o treinamento dos 
músculos avaliados, tendo em vista os benefícios gerados pela ativação muscular. 
 
Palavras chave: Estabilização Segmentar. Fisioterapia. Triatlo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O triatlo é um esporte que uniu três modalidades distintas como natação, 

ciclismo e corrida, de forma sucessiva, sendo executada em ambiente aberto. Seus 

praticantespossuem características diferenciadas em relação aos outros atletas, 

apresentando um elevado nível de resistência física, aumentando as chances de 

esgotamento muscular, com isso torna os praticantes susceptíveis ao 

desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas (LEITE et al., 2006). 

Estas lesões podem estar ligadas a um déficit na estabilização segmentar, que 

é formada pelos músculos do assoalho pélvico, transverso do abdômen, multífidus, 

diafragma, glúteos, psoas-ilíaco e cervicais profundos. Estes músculos participam de 

forma ativa na execução de todos os gestuais do triatlo, precisando de uma ativação 

prévia nas atividades que compõe os movimentos dos membros superiores e 

inferiores executados no esporte, bem como, a falta de equilíbrio muscular 

ocasionadapela fraqueza e ativação ineficiente desses músculos geram movimentos 

compensatórios (FERREIRA et al., 2011). 

 A ativação dos músculos que compõe a estabilização segmentar mantém o 

corpo estável mesmo com intensas cargas repetitivas, e como conseqüência evita a 

sobrecarga lombopélvica. Diminuindo a chance de lesões musculoesqueléticas, por 

meio da estabilização e distribuição adequada das forças realizadas do meio externo 

para periferia (EZECHIELI et al., 2013). 

Dentre os instrumentos que podem subsidiar o processo de avaliação dessa 

musculatura temos a Unidade de bioofeedback pressórico (UBP), auxiliando também 

no treinamento da musculatura que compõe a estabilização segmentar. Com o 

objetivo de detectar a ativação muscular durante testes e exercícios específicos, 

auxiliando em um melhor diagnóstico funcional e com isso prevenindo a incidência de 

lesões musculoesqueléticas (CHATTONOOGA, 2005). 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a ativação muscular e prevalência 

de dor em triatletas, tendo em vista que os músculos que compõe a estabilização 

segmentar devem ser ativados em todas as modalidades executadas no triatlo. A 

estabilização segmentar é um componente importante, pois se torna responsável por 

equilibrar as forças compressivas para os demais segmentos, surgiu então o interesse 
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em avaliar a ativação desta musculatura que auxilia na estabilização corporal, bem 

como, a prevalência de algias em atletas de triatlo. Assim, foi levantado o seguinte 

questionamento:“Há ativação da musculatura que compõe a estabilização segmentar 

em triatletas?” 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 TRIATHLON 

 

 

Otriatloé dividido entre natação, ciclismo e corrida, que se organizam de forma 

seqüencial e sem interrupção, o que exige dos praticantes um maior tempo de 

dedicação no esporte. A preparação do corpo para a prática das três modalidades é 

mais complexa do que em outros esportes, devido a variação de estímulos solicitada 

entre as modalidades (PUGGINA et al., 2016). 

Para que o corpo possa reagir a estas variações necessita-se de uma ativação 

dos músculos previamente a contração. Entre os músculos que emanam forças do 

meio interno para o meio externo temos o core, uma cinta de proteção responsável 

pela estabilização segmentar, mantendo o corpo equilibrado facilitando os diversos 

estímulos solicitados no triatlo. O fortalecimento deste grupo traz benefícios para as 

atividades diárias e no esporte pois, os movimentos se tornam econômicos, fáceis e 

com um gasto energético menor (LITZENBERG et al., 2015). 

Triatletas mantém uma sequência depráticasiniciando com a natação, logo em 

seguida o ciclismo e por fim a corrida. Na natação realizam uma única técnica o nado 

Crawl, onde os músculos que compõe a estabilização segmentar tornam-se 

responsáveis por manter a fluidez do corpo sobre a água,  bem como, o alinhamento 

pélvico fazendo com que o corpo não responda com assimetrias e evita a rotação de 

tronco excessiva. No ciclismo a ativação prévia deste conjunto muscular possibilita 

que o praticante mantenha-se na mesma postura por longos períodos auxiliando 

também na fase de propulsão de força para mover o pedal. Já na última modalidade 

esta estabilidade possibilita uma maior coordenação do gestual nas três modalidades, 
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melhorando a performance e a absorção de cargas durante a corrida (ANDRADE et 

al., 2015; FERREIRA et al, 2011). 

2.2 ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR 

 

 

 A estabilização segmentar acontece por meio de um complexo dividido em 

passivo, ativo e neural. Fazem parte do passivo: os corpos vertebrais, as articulações, 

as cápsulas articulares e os discos intervertebrais; já o ativo é composto pelos 

músculos e tendões. Dentre os músculos que mais participam desse processo, estão 

os do core, representados, principalmente, pelo transverso do abdômen, oblíquo e 

multífidos. Esses, situam-se profundamente e possuem uma maior responsividade 

quando solicitados. O terceiro sistema, não menos importante, é o complexo neural 

que interage com o sistema nervoso central e periférico(PEREIRA N.; FERREIRA; 

PEREIRA W., 2010). 

 O recrutamento eficaz dos músculos responsáveis pela estabilização 

segmentarfazem com que haja uma economia de energia e serve como um eixo que 

impulsiona os demais músculos a executar suas ações de forma mais eficiente. No 

triatlo estes músculos tornam-se importantes e devem ser preconizado o  treino 

deeducação motora e um fortalecimento adequado da área do tronco com o objetivo 

de evitar lesõese síndromes dolorosas já que os atletas realizam movimentos 

complexos erepetitivos durante um longo período sem que haja descanso, devido a 

isto o corpo pode responder com mecanismos compensatórios a fim de suprir a 

necessidade do movimento proposto, sobrecarregando outros segmentos(SIMÃO, 

2017). 

Com diversas formas de avaliar estas conseqüências causadas pelo déficit de 

ativação dos músculos que compõem a estabilização segmentar, foi criado um  

aparelho de biofeedbackpressórico, que através de uma bolsa pneumática e de um 

manômetro de pressão, detecta diferentes pressões exercidas sobre ela, permitindo 

mensurar o movimento da coluna vertebral em diferentes posições(SIMÃO, 2017; 

CHATTONOOGA, 2005). 

 O treinamento de estabilização segmentar realizado através da mensuração 

do stabilizer apresenta-se em níveis, para que seja realizado é necessário realizar 

testes de ativação referentes aos músculos solicitado. Os níveis de treinamento são 
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relacionados ao teste de ativação isolada dos músculos profundos do abdômen 

verificando a sua eficiência, exige também o treinamento para correção dos 

desequilíbrios detectados em relação a força e resistência, reeducação dinâmica do 

controle motor e através de exercícios combinados a músculos que compõe o 

esqueleto apendicular como trapézio, flexores cervicais, psoas-ilíaco e glúteo, este 

conjunto de ações sugerem melhora de força, potência, controle motor e diminuição 

de chances de algias (EZECHIELI et al., 2013).   

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Tratou-se de um estudo de campo, com caráter descritivo e abordagem 

quantitativa, composto por 12 indivíduos, de ambos os sexos, praticantes de triatlo, 

selecionados de forma não probabilística de acordo com os critérios de inclusão que 

foram: possuir idade entre 18 a 55 anos, de ambos os sexos, com sintomatologia 

dolorosa crônica de qualquer segmento;  que pratiquem a atividade há mais de 6 

meses e que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa após ter assinado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). A pesquisa foi 

realizada no setor de Fisioterapia Desportiva da Clínica Escola de Fisioterapia do 

UNIPÊ, durante o período de março a abril de 2019, nos turnos da manhã e noite.O 

convite aos participantes foi feito pessoalmente e através do meio digital, todos os 

voluntários eram praticantes de triatlo da cidade de João Pessoa – PB e se 

adequavam aos critérios de inclusão da pesquisa. 

Foram excluídos da pesquisa triatletas que não apresentavam lesão e que não 

realizaram quaisquer provas de triatlo, assim como aqueles que desistiram de 

prosseguir com a coleta de dados. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro Universitário de João 

Pessoa – Unipê, CAAE: 04408818.5.0000.5176, em virtude de se tratar de uma 

pesquisa de seres humanos, que seguiu de maneira rigorosa todas as diretrizes e 

normas de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde. 
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Após a aprovação foi dado inicio a pesquisa que teve como instrumento, 

utilizado a ficha de avaliação adaptada as fichas de Avaliação Fisioterapia Desportiva 

da Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ 

(APÊNDICE B), dividida em duas partes. A primeira parte foi iniciada com um 

questionário que obtinham informações relacionadas as variáveis sociodemográficas 

(sexo, idade, estado civil, freqüência de treinos, histórico de lesões, intervenções 

médicas, fisioterapêuticas e dados antropométricos, como peso, estatura e IMC). Na 

segunda parte houve a mensuração do nível da dor através da Escala Visual 

Analógica (EVA) e a avaliação da ativação muscular através da Unidade de 

Biofeedback Pressórico (UBP), chamado de stabilizer. 

 O UBP foi desenvolvido por fisioterapeutas com o objetivo de identificar 

diferentes níveis de pressão em uma bolsa pneumática, posicionada entre o tronco 

humano e uma superfície plana, sendo avaliada a partir de uma contração muscular 

voluntária, de forma não invasiva (CHATTONOOGA, 2005).  

A avaliação pelo UBP utilizou-se uma maca e cadeira para apoiar o 

equipamento e acomodar o voluntário, onde o respectivo foi orientado para realizar 

posturas como sentado, em decúbito ventral e dorsal com tríplice flexão de membros 

inferiores e extensão de membros superiores, onde a bolsa pneumática foi 

posicionada em uma superfície plana entre essas posturas, estando a mesma 

desinsuflada (fig. 1).  

 

Figura 1: Aparelho de biofeedback para avaliação da ativação muscular.

 

Fonte: SHOPFISIO (2019). 
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O primeiro posicionamento realizado pelo voluntário foi em decúbito ventral 

com o intuito de avaliar a ativação dos músculos transverso do abdômen e oblíquo 

interno, através da bolsa pneumática localizada na região do abdômen foi insuflado o 

valor de 70 mmHg e em seguida o voluntário foi orientado a seguir o comando verbal 

“realize uma contração do abdômen para dentro e para baixo, mantendo sua 

respiração normal”, a variação de pressão deveria diminuir entre 6 a 10 mmHg 

mantendo-se por 15 segundos. O segundo músculo avaliado foi o transverso do 

abdômen e o posicionamento foi em decúbito dorsal, com a bolsa pneumática 

posicionada na região lombar, onde foi insuflada em 40 mmHg por 5 segundos, 

seguindo o mesmo comando verbal já citado, o resultado ideal seria a manutenção da 

pressão sob a bolsa pneumática. 

Em seguida o terceiro músculo avaliado foi o transverso do abdômen com 

carregamento de membros inferiores, o posicionamento foi realizado em decúbito 

dorsal com a bolsa pneumática posicionada na região lombar sendo insuflada a 

40mmHg, o voluntário foi instruído a seguir o comando verbal “realize uma contração 

do abdômen para dentro e para baixo, mantendo sua respiração normal, em seguida 

realize a flexão do quadril e joelho”, após o posicionamento a manutenção ideal é de 

15 segundos e não deveria acontecer nenhuma alteração de pressão. 

Com relação ao músculo trapézio inferior de ambos os membros superiores, 

o voluntário posicionou-se em decúbito ventral com o membro a ser avaliado em 

extensão, a bolsa pneumática foi posicionada na região abdominal, insuflada a 70 

mmHg, o voluntário foi orientado a seguir o comando verbal “realize uma contração 

do abdômen para dentro e para baixo, mantendo sua respiração normal, em seguida 

suspenda o braço em mais ou menos 5cm da maca”, o ideal seria não apresentar 

mudança de pressão mantendo-se a contração e suspensão do membro por 5 

segundos.  

O músculo psoas-ilíaco de ambos os membros inferiores foi avaliado com o 

voluntário em postura sentada e a bolsa pneumática apoiada na parede, insuflada a 

40mmHg, após o posicionamento o mesmo foi orientado a seguir o comando verbal 

“realize uma contração do abdômen para dentro e para baixo, mantendo sua 

respiração normal, em seguida levante o membro inferior realizando uma leve flexão 

do quadril”, a pressão do aparelho deve aumentar entre 8 a 10mmHg e a manutenção 

deve ser de 5 segundos. 
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O sexto músculo avaliado foi o glúteo máximo, o voluntário foi posicionado em 

decúbito ventral com a bolsa posicionada no abdômen e foi instruído a seguir o 

comando verbal “realize uma contração do abdômen para dentro e para baixo, 

mantendo sua respiração normal, em seguida flexione o joelho do membro a ser 

avaliado e o suspenda levantando a 5 cm acima da maca”, a manutenção desejável é 

de 5 segundos e na deve apresentar nenhuma alteração de pressão no manômetro. 

O sétimo foi os músculos cervicais profundos, com o voluntário em decúbito dorsal e 

a bolsa pneumática posicionada na região cervical seguindo a informação que o 

mesmo deve acenar com a cabeça como se fosse dizer “sim”, a bolsa pneumática 

deve ser insuflada em 20mmHg e os valores podem variar entre 22 até 30mmHg, 

mantendo-se por 10 segundos (CHATTONOOGA, 2005).  

 Em todos os testes musculares o voluntário controlou a ativação através do 

biofeedbackvisual capaz de ser feito pelo manômetro de pressão,então foram 

repetidos por 3 vezes cada teste, com o intervalo de 1 minuto para descanso e a 

menor variação encontrada foi registrada na tabela adaptada ao manual do 

instrumento (APÊNDICE C). 

A tabulação dos dados foi realizada através do Microsoft Excel, em tabelas e 

gráficos com base no calculo da média, mediana e desvio padrão, e posteriormente 

foram discutidos com a literatura.  

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Inicialmente, 20 voluntários demonstraram interesse em participar do estudo. 

Na avaliação inicial, oito voluntários foram excluídos: 4 por estarem praticando o 

triatlhon em menos de 6 meses, e outros 4 por não apresentarem lesões de mais de 

3 meses, resultando em uma amostra de 12 participantes(n=12).  

Foi realizada a avaliação do perfil sociodemográfico e a características 

antropométricas da amostra, desses, 41,56% (n=5) eram do sexo masculino e 58,33% 

(n=7) eram do sexo feminino, com informações relacionadas a idade, peso altura e 

IMC. 
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Os dados demonstrados na tabela 1 obtiveram a média e desvio padrão das 

variáveis sendo que a idade variou entre 23 e 42 anos, com média de 32,0±5,21; o 

peso corporal entre 58 e 81kg, com média de 65,0±7,07; altura teve variação de 158 

a 184cm, com média de  1,67±0,07; oIMC resultou entre 21,0 a 24,7 com média 

de21,5,4±0,42 colocando-se dentro dos valores de referência adequados e o tempo 

de prática esportiva estando entre 10 e 24 meses com média de 22,0±0,07.  

 
Tabela 1 – Perfil e características antropométricas da amostra. 

Variável Feminino Masculino 

Média e 
Desvio 

Padrão dos 
dados 

Idade (anos) 33,5±4,75 30,8±5,89 32,0±5,21 

Peso (Kg) 62,5±5,38 70,4±8,29 65,0±7,07 

Altura (m) 1,67±0,07 1,71±0,05 1,71±0,09 

IMC 23,0±1,76 23,3±1,76 21,5±0,42 

Tempo de prática 2,0±0,07 2,0±0,00 2,00±0,07 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

  

Maciel (2016), avaliou a idade de 476 triatletas de ambos os sexos que participaram 

de Jogos Olímpicos e obteve-se o resultado de uma média de 27,3±3,2 nos homens 

e 27,8±4,0 nas mulheres,apresentando discreta diferença em relação aos dados 

obtidos no estudo.A variável não apresenta relevância em relação ao desenvolvimento 

da performance quando comparada com o tempo de prática.  

 Gaspar (2016), revela que um dos componentes para o melhor 

desenvolvimento da performance e rendimento é o aspecto nutricional dos triatletas 

sendo desejável a manutenção dos parâmetros de massa muscular nas práticas 

esportivas. Segundo Brasil (2017), os parâmetros adequados de IMC são de 18,5 à 

25, onde no presente estudo os resultados foram satisfatórios em que homens e 

mulheres apresentaram o IMC dentro da média desejável. 

 Em relação a localização das lesões os pesquisados obtiveram 58,33% (n=7) 

de presença de lesões crônicas nos membros inferiores, entre elas são a subluxação 

patelar, rompimento do ligamento posterior (LCP), síndrome do trato iliotibial, e 

impacto femoroacetabular, 33,33%(n=4) lesões no quadril e coluna relacionadas a 

sacroileíte, lombalgia e hérnia de disco, 8,33% (n=1) nos membros superiores 

representada por subluxação do ombro. 
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 Powers (2010), analisou parâmetros de estabilização segmentar, relatando 

que a ocorrência de lesões nos membros inferiores se relaciona com o déficit na 

ativação dos músculos que compõem a estabilização segmentar citando o glúteo 

máximo e a participação dos abdutores do quadril, bem como, descrevendo a 

participação da estabilidade lombopélvica no que diz respeito ao alinhamento do 

posicionamento do tronco, quadril e joelho. 

 Bottamedi, et al. (2016), realizou um estudo com indivíduos diagnosticados 

com hérnia discal e sacroileíte que referiam crises de lombalgia e detectou déficits na 

ativação da estabilização segmentar, aplicando em seguida as técnicas de 

treinamento dos segmentos estabilizadores, obtendo respostas de melhora nos níveis 

de dor, melhora da amplitude de movimento e ativação muscular efeciente. 

 Leong e Fu (2019), relatam que dentre as causas de surgimento de lesões e 

prevalência de dor no ombro estão correlacionadas a diminuição de força do indivíduo 

e ao desequilíbrio dos músculos estabilizadores da cintura escapular citando o 

músculo trapézio inferior, o mesmo músculo avaliado no presente estudo. 

Durante a avaliação da dor causada pelas lesões os voluntários foram 

questionados sobre a freqüência e duração durante a atividade do triatlo. O nível de 

dor foi medido através da Escala Visual Analógica da Dor (EVA). Os dados foram 

representados na tabela 2, com as respostas obtidas em relação a prevalência de 

algias após a realização da atividade do triatlo, obteve-se a mediana de 5 que 

apresentou variaçãodos níveis de 2 a 7 entre os participantes com média de 5,42±0,90 

onde 100% (n=12) da amostra classificou o nível de dor como moderada segundo a 

escala utilizada. A duração e freqüência da dor foram maiores que 3 meses em 100% 

(n=12) dos pesquisados, com prevalência maior na modalidade da corrida de curta e 

média distância.  

 

Tabela 2 – Classificação do nível de dor dos triatletas conforme a EVA. 

Classificação 
Nível da 

Dor 
FR (%) Mediana 

Desvio 
Padrão 

Leve 0-2 - - - 

Moderada 3-7 100% 5 ±0,90 

Intensa 8-10 - - - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Brody e Hall (2012), classificam a dor crônica como algo que permanece após 

a cicatrização de uma lesão, com tempo maior de duração e apresentando níveis de 

dor moderados. Esses resultados são semelhantes aos dados obtidos em relação a 

duração e prevalência de dor no presente estudo. 

Os valores obtidos em relação a prevalência de algias representado no gráfico 

1 demonstram que, 8,33% (n=1) dos pesquisados relataram a prevalência após a 

prática da natação, 16,66% (n=2) apresentaram algias após o ciclismo e 75,00% (n=9) 

dos pesquisados relataram o surgimento de algias após a atividade da corrida.  

 

Gráfico I – Atividade com prevalência de algias. 

 

               Fonte: Dadosda pesquisa, 2019. 

 

Gosling et al., (2010), apontam a corrida como um fator predominante de 

surgimento de algias devido as lesões causadas, por ser a última modalidade a ser 

praticada em competições onde os níveis de esgotamento muscular são altos, bem 

como, por obter alto impacto nas articulações e músculos corroborando com os dados 

apresentados no presente estudo. 

A fim de investigar a estabilização segmentar foram realizados testes de 

ativação, a partir do uso do UBP em 11 músculos. Esses foram escolhidos por serem 

solicitados durante as três atividades esportivas ligadas ao triathlon. Os dados 

referentes a Tabela 3, representam os níveis de ativação média entre os participantes 

que realizaram o teste de forma eficiente. Observou-se na ativação do transverso do 

abdômen e oblíquo interno que 58,33% (n=7), com média de 61,4, recrutaram de 

forma eficiente estas musculaturas por 15 segundos. Já 50% (n=6), com média de 

41,6 ativaram de forma satisfatória o músculo transverso do abdômen isolado, 

mantendo a contração por 15 segundos. 

Durante a avaliação do transverso do abdômen com o carregamento do 

membro inferior direito 16,66% (n=2) e o membro inferior esquerdo 16,66% (n=2) dos 
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participantes recrutaram de forma eficiente estes músculos com ativação média de 

40±0,00 em ambos os membros, durante o tempo de 15 segundos, no teste foi 

observado oscilação nos níveis pressórico e dificuldade de manutenção da postura 

solicitada. Com relação ao controle do trapézio inferior direito 41,66% (n=5) 

conseguiram ativar e no esquerdo 33,33% (n=4) dos voluntários tiveram respostas 

eficientes com média de 70,0 em ambos os membros e com manutenção de 5 

segundos da contração. 

Na avaliação do psoas-ilíaco dos membros inferiores direito 75% (n=9) dos 

participantes ativaram estes músculos e no membro inferior esquerdo 83,33% (n=10) 

ativaram e mantiveram por 5 segundos de acordo com os parâmetros exigidos. Já os 

resultados referentes a ativação do glúteo máximo dos membros inferiores direito e 

esquerdo apenas 16,66% (n=2) com ativação média de 70,0 no membro direito e 70,0 

no membro esquerdo, estes ativaram corretamente a musculatura e 83,33% (n=10) 

relataram fisgadas e dor na região lombar. Os resultados referentes a ativação dos 

músculos cervicais profundos foram 83,33% (n=10) dos voluntários conseguiram 

ativar esta musculatura adequadamente e 8,33% (n=1) relatou dor na região plantar 

durante a contração, a média de ativação foi de 20,0 com sustentação de 5 segundos. 

 
Tabela 3- Níveis pressóricos detectados pelo UBP. 

Músculos 
Valores de 
Referência 

Ativação 
Média 

% (n) 

Transverso do abdômen e oblíquo 
interno 

60-64 
mmHg 

61,4 
mmHg 

58,33% 
(n=7) 

Transverso do abdômen  
40 mmHg 40,0 

mmHg 
50,0% 
(n=6) 

Transverso do abdômen com 
carregamento (MID) 

40 mmHg 40,0 
mmHg 

16,66% 
(n=2) 

Transverso do abdômen com 
carregamento (MIE) 

40 mmHg 40,0 
mmHg 

16,66% 
(n=2) 

Trapézio inferior (MSD) 
70 mmHg 70,0 

mmHg 
41,66% 
(n=5) 

Trapézio inferior (MSE) 
70 mmHg 70,0 

mmHg 
33,33% 
(n=4) 

Psoas-ilíaco (MID) 
48-50mmHg 49,5 

mmHg 
75,0% 
(n=9) 

Psoas-ilíaco (MIE) 
48-50 
mmHg 

49,4 
mmHg 

83,33% 
(n=10) 

Glúteo Máximo (MID) 
70 mmHg 70,0 

mmHg 
16,66% 
(n=2) 

Glúteo Máximo (MIE) 
70 mmHg 70,0 

mmHg 
16,66% 
(n=2) 
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Cervicais Profundos 
20-30mmHg 20,0 

mmHg 
83,33% 
(n=10) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.         

 

Bliven e Barton (2013) eChattonooga (2005), relatam que quando há respostas 

oscilantes ou com alterações significativas desses níveis sugerem uma ativação 

inadequada dos músculos avaliados ou que existe uma resposta compensatória dos 

demais grupos musculares afim de suprir a ativação ineficiente. 

Pereira et al, (2017) realizou o teste da ativação do transverso do abdômen e 

oblíquo interno, insuflando o manômetro de pressão a 70mmhg, solicitandoa 

contraçãoe obteve resultados entre os valores pressóricos de 60 a 64mmhg, ou seja, 

diminuição entre 6 e 10mmhg mantendo por 15 segundos. Resultados estes 

semelhantes ao presente estudo.  

Gouveia e Gouveia (2017), relataram que o transverso do abdômen, oblíquo 

interno e multífido são músculos essenciais para manutenção da postura e distribuição 

de força, um importante parâmetro nas atividades do triathlon tendo em vista que a 

uma solicitação da contração prévia principalmente do transverso do abdômen em 

todas as posturas adotas no esporte, tornam a respostas dos demais membros 

eficientes e coordenadas.  

Borges (2017), relata no seu estudo que os músculos flexores do quadril 

quando realizam o movimento deforma correta não há compensação em outras 

estruturas do corpo. Nos dados apresentados no presente estudo observou-se que no 

teste de carregamento dos membros inferiores houve compensação das demais 

estruturas, associado a assimetria do complexo lombopélvico.  

Ferracini (2015), avaliou 297 triatletas obteve o resultado de 32% (n=95) dos 

participantes apresentaram lesões crônicas de membros superiores, nas regiões 

antero-posterior do ombro com ligação a estabilização escapular realizada pelo 

trapézio e demais segmentos, este índice é considerado alto quando comparado ao 

atual estudo de 8,33% (n=1). Tendo em vista que o desequilíbrio muscular e presença 

de lesões nos membros superiores podem afetar a performance devido a dificuldade 

em manter a coordenação das braçadas na natação, apoio dos membros sobre o 

guidão no ciclismo para facilitar a aerodinâmica e a simetria entre os movimentos dos 

membros superiores associado a coluna na corrida que servem como propulsores de 

velocidade.  
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 Pimentel e Pires (2011), em seu estudo relatam sobre as lesões crônicas no 

ciclismo onde apresentam alterações na musculatura flexora do quadril citando em 

evidência o m.m. psoas-ilíaco podem acentuar riscos biomecânicos tendo em vista 

que a estabilização deste músculo associadoao controle lombopélvico é importante 

para a aerodinâmica, nas fases de propulsão e recuperação do ciclismo, na absorção 

dos impactos na corrida, bem como, a economia metabólica em todas as atividades 

do triathlon.  

 Di Alencar (2011), em seu estudo indica que déficits de ativação do glúteo 

máximo dificultam o vetor de força na fase de propulsão do ciclismo, fazendo com que 

haja uma assimetria do quadril. Quando o glúteo não ativa de forma adequada acaba 

relaxando os músculos eretores da coluna com isso, há uma instabilidade 

segmentarque neste estudo relatou ser uma das conseqüências dos maiores índices 

de lesões encontradas. 

 Fraga (2013), relata que uma contração eficiente aliada a um glúteo máximo 

fortalecido tem evidências importantes em relação ao menor gasto metabólico na 

corrida, fazendo com que o indivíduo ganhe mais velocidade, evitando a flexão 

excessiva do quadril e gerando força para que o corpo se impulsione para a frente. 

Em relação lesões no triathlon e a influência da corrida para o seu surgimento, sugere 

assim que os pesquisados do presente estudo podem ser vulneráveis a lesões já que 

nos dados expostos não apresentam uma ativação eficiente.  

 Rebelo (2015), analisou os comprometimentos gerados a área cervical em 

relação as posturas adotadas pelo atleta, onde obteservou-se a mobilidade exigida na 

natação para que o atleta consiga respirar entre as braçadas, bem como, a posição 

mantida pelo ciclista com o apoio do guidão e na corrida já que o alinhamento cervical 

melhora a absorção das cargas compressivas geradas em toda coluna durante a 

atividade, sendo assim, fundamental avaliar a ativação desta região no triatleta. No 

presente estudo todos os participantes apresentaram a ativação deste segmento 

corroborando com os resultados do estudo citado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os objetivos propostos pela pesquisa foram alcançados através da resposta 

ativa de todos os músculos avaliados. Os dados demonstraram-se satisfatórios em 

relação aos  músculos psoas-ilíaco e cervicais profundos, com resultados onde a 

grande maioria dos pesquisados demonstraram a eficiência na ativação muscular. 

As avaliações de ativações musculares realizadas demonstram relevância pois, 

foi detectado a necessidade do treinamento da técnica de estabilização segmentar, 

tendo em vista que poderá trazer benefícios quanto a diminuição dos níveis de dor 

apresentados, melhora do controle motor, equilíbrio e a coordenação entre os 

movimentos solicitados no triatlo, resultando em atletas menos susceptíveis ao 

surgimento de lesões causadas pelo déficit na estabilização segmentar. 

Então sugere-se que sejam realizadas novas pesquisas com o objetivo de 

correlacionar a inativação muscular ao surgimento de lesões nesta população, em um 

período mais longo de coleta e com um número maior de pesquisados. 
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PERFIL CLÍNICO DE IDOSOS INTERNADOS EM UTI 
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RESUMO 

 

 

A população idosa utiliza os serviços hospitalares de maneira mais frequente que os 

demais grupos etários, implicando maiores custos, duração mais longa do tratamento 

e recuperação mais lenta e, consequentemente, o tempo de ocupação do leito é maior 

quando comparado a outras faixas etárias. Diante deste cenário, este estudo teve por 

objetivo conhecer o perfil clínico de idosos assistidos pela fisioterapia, após o seu 

ingresso na unidade de terapia intensiva. A pesquisa se caracterizou como sendo uma 

pesquisa de campo, transversal, exploratória e documental, com abordagem 

quantitativa e do tipo levantamento retrospectivo, realizada em hospital de referência 

em trauma, em João Pessoa, no período de fevereiro a março de 2020, com dados 

relativos de outubro a dezembro de 2019. A maioria dos 32 idosos da amostra foi do 

sexo masculino (n=21; 65,6%), com idade média de 69,4 anos (± 7,5 anos), estando 

na faixa etária entre 60 e 69 anos (n=18; 56,3%). Como principais causas de admissão 

dos idosos na UTI, a maioria foi por acidente vascular encefálico hemorrágico (n=12; 

40,6%). Os idosos passaram em média 20,9 dias internados em UTI (± 16,6 dias), 

variando entre 2 e 77 dias. Todos os pacientes necessitaram ser intubados, exceto 

um paciente, por já ter sido admitido com cânula de traqueostomia. O tempo médio 

de permanência com tubo orotraqueal foi de 12,1 dias (± 7,9 dias), variando entre zero 

e 33 dias. Os pacientes que necessitaram de traqueostomia pós-intubação 

corresponderam a 35,5% e o tempo médio de permanência com cânula de 

traqueostomia foi de 7,6 dias (± 11,3 dias), variando entre zero e 37 dias. Tal estudo 

pode contribuir para o planejamento de estratégias voltadas para a linha de cuidado 

da pessoa idosa, em todos os níveis de atenção à saúde, incluindo internação em UTI. 

 

Palavras-chave: Idoso. Unidade de Terapia Intensiva. Fisioterapia. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Uma menor taxa de mortalidade, associada a uma diminuição da taxa de 

fecundidade, está contribuindo para o envelhecimento da população. Estima-se que, 

entre 1970 e 2025, haverá um acréscimo de mais de 200% na população idosa do 
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mundo. O envelhecimento populacional é um grande avanço para a humanidade e um 

grande desafio no que diz respeito às políticas de saúde que contemplem e atendam 

às necessidades dessa população (OMS, 2015). 

O aumento da expectativa de vida e o envelhecimento têm gerado mudanças 

na estrutura etária da população brasileira, com crescente aumento no número de 

idosos (SANTOS et al., 2016). Tal fato promove também um aumento na demanda de 

serviços de saúde e de hospitalização dessas pessoas, inclusive em unidades de 

terapia intensiva (UTI), setores onde essa realidade vem sendo percebida pelos 

profissionais de saúde (REYES et al., 2016). 

O número de hospitais no Brasil, em 2005, totalizou 5.254 unidades e, em 2016, 

passou a ser, de 4.909 unidades. Observa-se uma redução de 345 unidades, que 

significa 6,56% de decréscimo. Durante o mesmo período, também houve um 

decréscimo de 12,11% no número de leitos hospitalares, conveniados ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) em todo o Brasil. Em conjunto com o fenômeno do 

envelhecimento populacional, está a tendência de crescimento do número de 

internações e dos gastos assistenciais hospitalares. Isso torna as perspectivas que 

um sistema público de saúde possa funcionar e atender as expectativas da população, 

cada vez mais, uma remota possibilidade (VANZELLA, 2019). 

O envelhecimento populacional, especialmente nos países em 

desenvolvimento, tem sido alvo de discussões das áreas de planejamento e políticas 

de saúde, tendo em vista as projeções estatísticas brasileiras que indicam que a 

população idosa corresponderá a 15% da população, em 2025. Sabe-se, além disso, 

que a população idosa utiliza os serviços hospitalares de maneira mais intensiva que 

os demais grupos etários, implicando maiores custos, duração mais longa do 

tratamento e recuperação mais lenta e, consequentemente, o tempo de ocupação do 

leito é maior quando comparado a outras faixas etárias (VANZELLA, 2018). 

Diante deste cenário e do interesse em identificar e solidificar evidências 

relacionadas às características dos pacientes admitidos em unidades de terapia 

intensiva (UTI), bem como a relação entre o perfil clínico, de morbidade e de 

mortalidade de idosos com o alto gasto decorrente de internação em UTI, apontam 

para a proposta do presente estudo, que tem por objetivo conhecer o perfil clínico de 

idosos assistidos pela fisioterapia, após o seu ingresso na UTI.  
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Desta forma, esta pesquisa se justificativa pelo fato de que reconhecer a 

realidade clínico-epidemiológica dos idosos que necessitam de terapia intensiva 

fornece subsídios para um melhor planejamento desse atendimento especializado de 

alto custo, possibilitando melhora na qualidade assistencial, menor tempo de 

permanência, redução de complicações e dos custos hospitalares. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E A ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 

 

 

Sendo resultado da transição demográfica, o processo de envelhecimento 

populacional está em pleno curso na maioria dos países do mundo. A idade 

considerada idosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é estabelecida 

conforme o nível socioeconômico de cada nação. Em países em desenvolvimento, 

como o Brasil, é considerado idoso tendo 60 ou mais anos de idade (OMS, 2015).  

O perfil epidemiológico se transformou nos últimos 100 anos, havendo uma 

queda gradual de incidência de doenças infecciosas e parasitárias, e um aumento 

progressivo de doenças crônico-degenerativas, que são enfermidades ligadas ao 

processo de envelhecimento biológico do corpo. Essa mudança no perfil de doenças 

é denominada de transição epidemiológica (PIUVEZAM et al., 2015). 

A transição epidemiológica exige das autoridades uma atuação mais efetiva 

visando garantir as populações condições para que possam viver cada vez mais e 

com qualidade. Constitui-se um grande desafio, tanto para os países desenvolvidos 

quanto para os em desenvolvimento, tentar reduzir a mortalidade que tem como 

causas as doenças ligadas ao envelhecimento (SILVA et al., 2013). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil está 

em processo de mudança, considerando-se o acelerado crescimento no 

envelhecimento populacional, a redução na taxa de fecundidade e a reestruturação 

da pirâmide etária (VANZELLA, 2018). Em todos os municípios brasileiros, em maior 

ou menor grau de intensidade, a população envelhece, aumentando a procura por 
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serviços públicos, e os idosos passam a ser cada vez mais dependentes de políticas 

públicas capazes de atender suas novas necessidades (SILVA et al., 2013). 

O Brasil, até 2025, será o sexto país do mundo com maior número de idosos, 

com um total de 34,5 milhões, modificando completamente o cenário da população 

brasileira, antes de jovens, para uma população típica da terceira idade, com um 

quadro de enfermidades crônicas, complexas e onerosas que exigem tratamentos 

constantes, medicações de uso contínuo e profissionais habilitados para este cuidado 

(VANZELLA, 2018; OMS, 2015). 

O desafio dos serviços de saúde, frente ao envelhecimento da população, 

requer soluções de qualidade para assistência em todos os níveis do cuidado. Durante 

um adoecimento agudo, indivíduos mais velhos necessitam de serviços que 

respondam em tempo hábil à gravidade e considerem as alterações biológicas 

relativas à idade, bem como comorbidades e funcionalidade (CALDAS et al., 2015). 

 É necessário criar políticas de saúde que incentivem a qualidade de vida e a 

melhoria da assistência à saúde desta população. Conforme o Artigo 18 do Estatuto 

do Idoso, as instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o 

atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação 

dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares (BRASIL, 2003). 

 

 

2.2 O IDOSO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 

 

Os avanços tecnológicos na área da saúde têm feito com que haja um aumento 

significativo da expectativa de vida. E isso vem ocorrendo de forma rápida, sem que 

haja um preparo para lidar com essa população. Em todo o mundo, a proporção de 

pessoas com 60 anos ou mais está crescendo mais rapidamente que a de qualquer 

outra faixa etária (OMS, 2015). 

Em geral, os países em desenvolvimento têm vivenciado alterações 

demográficas importantes ocasionadas pelo aumento da expectativa de vida ao 

nascer, a diminuição da mortalidade e o aumento da morbidade, com o aparecimento 

de doenças crônicas não transmissíveis que, em uma situação agudizada, pode levar 

o idoso ao internamento na UTI, aumentando a demanda desta população por leitos 
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de terapia intensiva. Sabe-se também que os problemas de saúde dos idosos são 

maiores, devido a diversas comorbidades e de maior duração, exigindo mais 

investimentos, tecnologias e pessoal qualificado (BONFADA, 2015; PEDREIRA, 

BRANDÃO, REIS, 2013). 

A equipe de saúde, ao atender o idoso, deve estar atenta às alterações físicas, 

psicológicas e sociais que normalmente ocorrem nesses pacientes, que justificam um 

cuidado diferenciado. A hospitalização em UTI intensifica o medo, a fragilidade e a 

insegurança do idoso, o que requer profissionais mais atentos e comprometidos com 

o cuidado, que na maioria das vezes é mecânico e desprovido de atenção aos 

sentimentos do idoso e seus familiares (BONFADA, 2015). 

Segundo Pedrosa (2014), estima-se que 12% dos pacientes com mais 65 anos, 

nos EUA, consomem cerca de 33% a 42% dos recursos utilizados nestas unidades. 

Este grupo populacional de idosos, geralmente com alta prevalência de doenças 

crônicas e menos reserva orgânica, determina maior demanda por leitos de UTI e 

evolui mais facilmente a um estado crítico, determinando maior custo quando 

internados nestas unidades.  

O maior gasto com serviços de saúde entre os idosos está associado a seu 

perfil de morbidade, caracterizado pela maior prevalência de doenças crônico-

degenerativas, com taxas de internação mais elevadas (REIS et al., 2016).  

Sabe-se que a UTI desempenha um papel fundamental e, muitas vezes, 

decisivo na chance de sobrevida de pacientes gravemente doentes, que necessitam 

de tratamento de alta complexidade e de recursos humanos especializados, exigindo 

um constante aumento nos gastos hospitalares. O Brasil conta com poucos leitos de 

terapia intensiva disponíveis para atender a demanda de pacientes, o que se justifica 

pelo alto custo de manutenção, sendo necessário estabelecer critérios para a 

alocação de recursos e seleção de pacientes. Tais critérios devem ser pautados na 

objetividade científica, que envolve a verificação da gravidade do paciente, o grau de 

emergência, o tempo de terapêutica e prognóstico, de modo a garantir a equidade no 

tratamento para toda a clientela que usufrui destes serviços (ALMEIDA, 2017). 

O número de pacientes idosos que necessitam de UTI cresce a cada dia. A 

internação dos idosos demanda mais recursos materiais e humanos e, 

consequentemente, financeiros, quando comparada à população de adultos jovens. 

Esta afirmação é verificada tanto em países desenvolvidos quanto em 
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desenvolvimento, pois os idosos apresentam várias peculiaridades, apresentando 

maior probabilidade de serem internados, demandando maior complexidade 

tecnológica, gerando maior tempo de permanência hospitalar e estando mais 

susceptíveis a complicações de saúde (REIS et al., 2016; PIUVEZAM et al. 2015). 

A ausência de ações sistemáticas, voltadas para o idoso, aumenta a incidência 

de fragilidade e vulnerabilidade social nessa faixa etária. Além disso, o quadro 

epidemiológico e clínico peculiar dos idosos também são um desafio para os serviços 

de alta complexidade prestados em terapia intensiva (BONFADA, 2015). 

Atualmente, o Brasil gasta 8% do seu produto interno bruto (PIB) com saúde. 

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), os Estados Unidos são o único 

país do mundo que gasta mais que 13% do PIB com saúde. Nenhuma outra atividade 

consome tantos recursos, o que mostra que a saúde pública não é apenas 

preocupação brasileira, mas também mundial (CASTRO, 2016). 

Em geral, os idosos são portadores de múltiplas patologias crônicas, 

consomem mais serviços de saúde, por necessitarem de cuidados prolongados, 

passam por internações hospitalares mais frequentes, sendo o tempo de ocupação 

do leito maior do que o de outras faixas etárias, além de intervenções contínuas e 

maior demanda por leitos de UTI. Nesse sentido, verifica-se que, entre os pacientes 

admitidos em UTI, os idosos são responsáveis por 42 a 52% das admissões e 

consomem cerca de 60% das diárias disponíveis (PIUVEZAM et al. 2015). 

As principais causas definidas de mortalidade entre idosos brasileiros são as 

doenças do aparelho circulatório (35%), as neoplasias (19%) e as doenças do 

aparelho respiratório (9%), o que representa cerca de 60% do total de óbitos em 

ambos os sexos (SCHEIN; JURACI, 2010). Já os principais motivos da hospitalização 

do idoso em UTI são pós-operatório imediato ou tardio de cirurgias de emergência, 

pós-operatório de cirurgias de grande porte, insuficiência cardíaca, insuficiência 

coronariana, insuficiência respiratória aguda, insuficiência renal aguda, choques 

séptico, hipovolêmico ou cardiogênico e trauma (PEDROSA, 2014). 

Considerando que a idade cronológica é o mais robusto preditor do padrão de 

morbimortalidade entre idosos, é de se supor que esse envelhecimento populacional 

brasileiro exija mudanças profundas não somente na carga de doenças, mas também 

no tipo e na quantidade de serviços de saúde oferecidos a essa população. A idade 

não é a única responsável pela menor sobrevida, mas também a capacidade funcional 
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do indivíduo antes da admissão na UTI e a gravidade da doença motivo da internação 

(SCHEIN; JURACI, 2010). 

Há ainda um dilema, em relação ao tratamento de pacientes idosos na UTI, que 

consiste em decidir em que medida investimentos terapêuticos devem ser aplicados 

ou não, diante da perspectiva reduzida de sobrevida ou de limitações na qualidade de 

vida após a alta da UTI, sem transgredir o princípio ético de igualdade no atendimento, 

assegurado pelo Estatuto do Idoso, em que a idade não pode ser fator de exclusão 

(ALMEIDA, 2017; BRASIL, 2003). 

 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

O presente estudo consiste em pesquisa de campo, transversal, de caráter 

exploratório e documental, com abordagem quantitativa e de levantamento 

retrospectivo. Foi realizado a partir da análise de dados armazenados em livros de 

ocorrências e registros de períodos anteriores. 

A pesquisa foi realizada em um hospital de emergência e referência em trauma 

em João Pessoa-PB. A coleta de dados ocorreu entre fevereiro e março de 2020. A 

população do estudo foi constituída por todos os pacientes idosos, admitidos na UTI 

geral do referido hospital. A amostra por conveniência foi composta por 32 pacientes 

idosos que a partir dos dados por meio do livro de registros. 

 Foram incluídos idosos com idade maior ou igual a 60 anos, de ambos os 

sexos, admitidos na UTI geral nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019,  

que permaneceram no setor por pelo menos 24 horas. Foram coletados e registrados 

os dados sobre as seguintes variáveis: sexo, idade em anos, tempo de permanência 

na UTI, dias de uso de via aérea artificial, dias de uso de ventilação mecânica, motivo 

da internação, desfecho (alta, transferência, óbito). 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro Universitário de 

João Pessoa-UNIPÊ. Foi realizada análise estatística descritiva com valores relativos 

e absolutos, além de medidas de tendência central e de dispersão. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 A maioria da amostra deu entrada no mês de outubro (n=13; 40,6%), formando 

uma média de 10,7 admissões de pacientes idosos por mês (± 0,14). Quanto ao sexo, 

a maioria foi do sexo masculino (n=21; 65,6%), estando na faixa etária entre 60 e 69 

anos (n=18; 56,3%). A idade média da amostra foi de 69,4 anos (± 7,5 anos), com 

idade mínima de 60 anos e máxima de 90 anos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Sexo, faixa etária e mês de admissão dos idosos admitidos na UTI geral, 

em outubro, novembro, dezembro de 2019, João Pessoa -PB. 

Variáveis n % 

Faixa etária Entre 60 e 69 anos 18 56,3 

Entre 70 e 79 anos 11 34,4 

Entre 80 e 90 anos 03 9,3 

Mês de admissão na UTI Outubro 13 40,6 

 Novembro 10 31,3 

 Dezembro 09 28,1 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Resultados semelhantes quanto à predominância do sexo masculino foram 

encontrados em estudos sobre o perfil dos pacientes internados em UTI (BARBOSA 

et al., 2019; ALMEIDA, 2017; CASTRO et al., 2016; FAVARIN et al., 2012). Nagata et 

al. (2018), em estudo multicêntrico, em hospitais voltados ao atendimento de urgência 

e emergência, observaram no intervalo de 10 anos, a predominância da internação de 

homens em todos os anos estudados.  

Castro et al. (2016) enfatiza que a população masculina é mais vulnerável a 

causas externas e que as causas das internações devem ser mais bem 

acompanhadas pela atenção primária, no sentido de trabalhar o controle de riscos e 

a prevenção de doenças, bem como complicações à saúde do homem. 

Favarin et al. (2012), em seu estudo voltado a adultos não-idosos e idosos, 

constataram que a maior parcela das internações em UTI (26%) foi de pessoas na 

faixa etária de 61 a 70 anos. No estudo de Costa, Fortes (2018), cujo objetivo foi 

identificar as principais intercorrências e o desfecho clínico de idosos internados por 

causas traumáticas na UTI, houve predomínio de idosos na faixa etária de 60 a 69 

anos (42,8%), seguidos de 70 a 79 anos (38,5%). 
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Almeida (2017) apresenta resultados concordantes com o presente estudo. 

Constatou-se que a maior proporção das internações (17,6%) foi de idosos na faixa 

etária de 66 a 68 anos, seguida por 15,5% na faixa de 63 a 65 anos, observando um 

maior número de internações dos idosos mais novos. 

Como principais causas de admissão dos idosos na UTI, a maioria foi por 

acidente vascular encefálico hemorrágico (AVEH) (n=12; 40,6%), seguida de acidente 

vascular encefálico isquêmico (AVEI) (n=11; 34,4%) e traumatismo cranioencefálico 

(TCE) (n=4; 12,5%) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Principais causas da admissão dos idosos admitidos na UTI geral, em 

outubro, novembro, dezembro de 2019, João Pessoa-PB. 

Causas da admissão n % 

AVEH 13 40,6 

AVEI 11 34,4 

TCE 4 12,5 

Aneurisma cerebral 1 3,1 

HDA 1 3,1 

Politraumatismo 1 3,1 

Tuberculose 1 3,1 

Legenda: AVEH (acidente vascular encefálico hemorrágico), AVEI (acidente vascular encefálico 

isquêmico), TCE (traumatismo cranioencefálico), HDA (hemorragia digestiva alta). 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Na população geriátrica, a maior prevalência é de emergências clínicas, porém, 

o número de idosos vítimas de trauma vem aumentando, o que se configura como um 

evento relevante, uma vez que lesões que poderiam ser facilmente toleradas por 

pacientes mais jovens podem resultar em taxas mais altas de mortalidade nos idosos 

(RODRIGUES, CIOSAK, 2012). 

Segundo Silva (2018), a principal causa de internação na UTI de idosos 

longevos (acima de 80 anos) é a cardiopatia (81,7%). Almeida (2017) encontrou, 

dentre as enfermidades neurológicas, como causa de internação de idosos em UTI, 

os tumores cerebrais (33%), seguido de TCE (30%) e de AVEH (25%). 

Um estudo com pacientes internados em UTI identificou que as principais 

causas de internação foram as doenças infecciosas (28%) e as neurológicas (25%), 

estas últimas compreendendo TCE, AVEH e AVEI (FAVARIN et al., 2012).  

É sabido que o Brasil apresenta a segunda maior taxa de mortalidade por 

acidente vascular encefálico no mundo, e esta é a maior causa de morte para os 

brasileiros acima de 65 anos. Sabe-se também que as doenças cerebrovasculares, 
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que são de alta prevalência, causam sequelas que levam à limitação da atividade 

física e intelectual, podendo prejudicar, assim, o autocuidado do idoso, além de gerar 

elevados custo social e mortalidade (LAGE et al., 2014; FAVARIN et al., 2012). 

   Quanto ao tempo de internação, os idosos passaram em média 20,9 dias em 

UTI. Todos os pacientes necessitaram ser intubados, exceto um paciente, por já ter 

sido admitido com cânula de traqueostomia. O tempo médio de permanência com tubo 

orotraqueal (TOT) foi de 12,1 dias. Os pacientes que necessitaram de traqueostomia 

pós-intubação corresponderam a 35,5% e o tempo médio de permanência com cânula 

de traqueostomia (TQT) foi de 7,6 dias (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Tempo de permanência dos idosos na UTI geral do hospital pesquisado, 

com TOT e com TQT, em outubro, novembro e dezembro de 2019, João Pessoa-PB. 

Variáveis Média DP Mínimo Máximo 

Tempo de permanência na UTI (dias) 20,9 16,6 2 77 

Tempo de permanência com TOT (dias) 12,1 7,9 0 33 

Tempo de permanência com TQT* (dias) 7,6 11,3 0 37 

(*) Contabilizados os dias de TQT enquanto em uso de ventilação mecânica.  

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

De acordo com Barbosa et al. (2019), quanto maior o tempo de permanência 

na UTI, maiores são os riscos de infecções e outras complicações que podem surgir 

no paciente, devido à gravidade do caso e aos procedimentos realizados.  

Os resultados do presente estudo se contrapõem aos do estudo de Favarin et 

al. (2012), que evidenciou um tempo médio de internação dos pacientes na UTI de 14 

dias (± 3,45 dias). Porém, sua amostra foi composta não apenas por indivíduos idosos 

e a maioria dos pacientes (30%) permaneceu internada de 2 a 5 dias. Já Silva et al. 

(2018), em estudo com idosos longevos, encontraram que a maioria da amostra 

permaneceu entre 11 e 20 dias internados na UTI (24,6%), seguido por um período 

de permanência superior a 20 dias (22,2%).  

Quanto ao tempo de intubação, Campos et al. (2016) realizaram estudo cujo 

objetivo foi descrever alterações vocais e de deglutição em pacientes submetidos à 

intubação orotraqueal e compará-las entre idosos e adultos, encontrando entre idosos 

um tempo médio de TOT de 3,8 dias, variando entre 1 e 7 dias. 

Estudos comprovam que pacientes submetidos a TQT, uma vez comprovada a 

impossibilidade de extubação, respondem melhor ao desmame, tornando-se mais 

independentes do ventilador artificial. A incidência de realização de TQT nas UTI varia 
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de 5 a 24% e é sugerida a pacientes de difícil desmame que necessitam de VM 

prolongada, como os pacientes com lesões neurológicas graves (SILVA JÚNIOR, 

SILVEIRA, 2017; BARBOSA, GARDENGHI, 2016).  

Quanto à realização de traqueostomia após intubação traqueal prolongada ou 

falha de extubação, os resultados desta pesquisa diferem dos resultados encontrados 

por Costa, Fortes (2018),  onde a TQT foi feita em 41,7% dos idosos internados por 

causas traumáticas na UTI de um hospital no Distrito Federal.  

Andores et al. (2019), pesquisando tempo de desmame de pacientes 

traqueostomizados, encontraram entre os pacientes que tiveram sucesso no 

desmame da VM um tempo médio de  4,55 dias (± 1,77 dias), desde a realização da 

TQT até a retirada do VM. Resultado inferior ao encontrado na presente pesquisa. 

Quanto ao desfecho, observou-se uma elevada mortalidade, pois a maioria dos 

pacientes evoluiu para óbito (n=21; 65,6%), conforme evidenciado na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Desfecho dos casos clínicos dos idosos admitidos na UTI geral, em outubro, 

novembro, dezembro de 2019, João Pessoa-PB. 

Desfecho dos casos clínicos n % 

    Óbito 21 65,6 

    Alta da UTI 10 31,3 

    Transferência para outro hospital 1 3,1 

 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Uma elevada mortalidade também foi encontrada por Silva et al. (2018). Entre 

os idosos longevos admitidos em UTI, 51,6% evoluíram para o óbito e, segundo os 

autores, pode ter relação com o internamento prolongado. Já  no estudo de Costa, 

Fortes (2018), com idosos vítimas de trauma, 41,8% faleceram e 51,6% receberam 

alta para a enfermaria. 

Outros estudos nacionais e internacionais mostram resultados diferentes 

destes citados, mostrando mortalidade menor. Ao analisar o desfecho do idoso 

internado em UTI, a mortalidade encontrada varia entre 12% e 35% (ALMEIDA, 2017; 

SJODING et al., 2016; CASTRO et al., 2016). 

A mortalidade não está associada à idade isoladamente, mas às condições 

clínicas do doente e a fatores associados, tais como a gravidade da disfunção aguda, 

as comorbidades e o estado funcional antes da admissão na UTI (FREDERICKSON 

et al., 2013). 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Conclui-se que a maioria da amostra foi do sexo masculino, estando na faixa 

etária entre 60 e 69 anos, sendo o AVEH, AVEI e o TCE como principais causas de 

admissão na UTI e apresentando elevada mortalidade como desfecho. Todos os 

idosos necessitaram ser intubados, exceto um, por já ter sido admitido com cânula de 

traqueostomia. O tempo médio de permanência com tubo orotraqueal foi de 12,1 dias. 

Os que necessitaram de traqueostomia pós-intubação corresponderam a 35,5% e o 

tempo médio de permanência com traqueostomia foi de 7,6 dias.  

Tal estudo pode contribuir para o planejamento de estratégias voltadas para a 

linha de cuidado da pessoa idosa, em todos os níveis de atenção à saúde, incluindo 

internação em UTI, respeitando suas necessidades e particularidades. Um desafio 

para a equipe de saúde que presta assistência ao idoso na UTI consiste em 

compreender sua complexidade, a relação entre suas doenças crônicas bem como o 

papel da terapia intensiva diante desta situação. 

A limitação do estudo consistiu no pequeno tamanho da amostra e na inclusão 

de apenas uma UTI. Sugere-se a realização de novas pesquisas, com amostras 

maiores e em mais hospitais, para ampliar esta caracterização da população idosa e 

melhorar o processo de trabalho dentro da UTI. 
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RESUMO 

 

 

A microcefalia por Zika vírus, caracteriza-se por uma malformação congênita em que 
o tamanho do perímetro cefálico, encontra-se abaixo do valor de normalidade, 
associado a contaminação vetorial ou não vetorial por um dos genitores. Podendo ser 
diagnosticada na vida uterina ou durante o nascimento, repercutindo no 
desenvolvimento neuropsicomotor. O objetivo do estudo foi analisar a percepção das 
mães sobre os benefícios da fisioterapia aquática em crianças com microcefalia por 
Zika vírus. Trata-se de um estudo de campo do tipo exploratório- descritivo, com 
abordagem qualitativa orientado pela análise de discurso proposta por Minayo. 
Amostra censitária, não probabilística e por conveniência com 5 mães cujos filhos 
possuem diagnóstico de microcefalia por Zika vírus e são atendidos na clínica escola 
de fisioterapia do UNIPÊ, no setor de fisioterapia pediátrica vinculado ao projeto de 
extensão “Programa de atenção integrada ao bebê com microcefalia por Zika vírus” 
da referida instituição. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista 
semiestruturada e gravada. O roteiro de entrevista dividiu-se em duas seções: 
identificação e caracterização sociodemográfica das entrevistadas e de informações 
gerais da criança e por questões subjetivas norteadoras da temática. Observou-se 
uma percepção positiva das mães com relação aos benefícios da fisioterapia aquática, 
comprovados cientificamente pela eficácia na facilitação da aquisição de marcos 
motores. Portanto, a fisioterapia aquática na reabilitação da criança com microcefalia 
por Zika vírus é essencial para um desenvolvimento neuropsicomotor com 
funcionalidade. 
 
Palavras-Chave: Microcefalia. Zika. Fisioterapia Aquática. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

As malformações congênitas são anormalidades complexas cujas alterações 

interferem nos aspectos funcionais e estruturais do desenvolvimento fetal e 

psicológico quanto a saúde mental da gestante. São multicausais, abrangendo desde 
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mutações genéticas que correspondem a cerca de 45% dos casos e cromossômicas 

até contato com componentes de origem química, física ou biológica que podem gerar 

mutações. Sua prevalência é decorrente de ausência de políticas públicas eficazes, 

falta de um planejamento familiar, cuidados pré-natais, ao déficit de informações e uso 

de métodos contraceptivos (CAMPOS et al.,2018; CUNHA et al.,2016) 

Dentre essas malformações está a microcefalia por Zika vírus, má formação 

congênita caracterizada por alterações de estrutura ou função presentes ao 

nascimento e no pré-natal em que o tamanho do perímetro cefálico, encontra-se 

abaixo do valor de normalidade, associado a contaminação vetorial ou não vetorial 

por um dos genitores (BROGUEIRA; MIRANDA,2017; CABRAL et al.,2017). 

A estimulação feita de maneira precoce nas crianças nascidas com 

microcefalia, irá promover uma simetria quanto ao desenvolvimento das áreas motora, 

sensorial, perceptiva, proprioceptiva, linguística, cognitiva, emocional, social, além de 

promover uma neuroplasticidade. Dentre as alterações clínicas e funcionais estão: 

alteração de tônus como a hipertonia espástica, déficit visual, auditivo e sensorial 

significativo, irritabilidade, fixação de reflexos primitivos, atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor e presença de deformidades (SÁ; CARDOSO; JUCÁ ,2016). 

Quanto a estimulação dessas crianças, vários recursos terapêuticos podem ser 

utilizados, dentre eles está a fisioterapia aquática (FA). Método terapêutico que 

emprega os princípios físicos da água em diversas patologias e disfunções, como a 

microcefalia. Utilizam-se de técnicas como o Bobath adaptado, o Halliwick e a 

hidrocinesioterapia para favorecer a evolução do paciente quanto a força, equilíbrio, 

espasticidade, amplitude de movimento reduzida, marcha, coordenação, resistência, 

déficit no desenvolvimento neuropsicomotor e na realização das atividades de vida 

diária (MIRANDA et al.,2018). 

Nesse sentido, foi necessário analisar a percepção das mães sobre os 

benefícios da fisioterapia aquática em crianças com microcefalia por Zika vírus, devido 

à eficácia comprovada do meio aquático como facilitador na aquisição de etapas no 

desenvolvimento neuropsicomotor infantil. 

 

 

 

 



313 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 SÍNDROME CONGÊNITA PELO ZIKA VÍRUS E MICROCEFALIA 

 

 

Segundo Porto e Costa (2017) os primeiros relatos sobre a síndrome congênita 

decorrente do Zika vírus surgiram de fato no Brasil em abril de 2015, quando 

virologistas da Universidade Federal da Bahia (UFBA) constataram sua circulação no 

País. O vírus Zika teve seu isolamento na década de 40 na floresta Zika, em Uganda, 

a partir do soro de um macaco, pela primeira vez. É um flavivírus pertencente à mesma 

família do vírus da dengue e da febre Chikungunya: à família Flaviviridae 

(GARCIA,2018). É Considerado um arbovírus (artropod born virus), seu meio de 

transmissão se dá de forma vetorial quase exclusivamente, através da mordedura de 

artrópodes. Porém, o contágio não vetorial acontece de forma sexual (ENFISSI et 

al.,2016). 

A transmissão via sexual do vírus da Zika mesmo em menor ocorrência, pode 

ser verificada na literatura por meio de 27 casos prováveis ou que tenham 

confirmação. Suspeita-se de “shedding” viral nas secreções genitais para ambos os 

sexos por meio da hipótese de que o vírus pode possuir a capacidade de se 

armazenar em santuários imunológicos, a exemplo dos testículos nos homens. O 

primeiro caso, ocorreu nos Estados Unidos o qual o marido foi picado pelo mosquito 

e durante relações sexuais sem preservativo, a mulher adquiriu o arbovírus da Zika. 

Caso a fecundação tivesse ocorrido, haveria grandes possibilidades da criança gerada 

adquirir microcefalia (BROGUEIRA; MIRANDA,2017). 

 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR NA MICROCEFALIA 

 

 

O DNPM (Desenvolvimento Neuropsicomotor Normal) se faz presente na vida 

humana desde o momento da fecundação até sua velhice. É caracterizado pela 

maturação do sistema nervoso (SN) que se dá de forma central para periférica, no 
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sentido cranial para o caudal e de movimentos e ações musculares globais para 

específicas. Este processo permite com que o indivíduo adquira novas habilidades 

quanto as áreas motoras, cognitivas e emocionais (NORBERT et al.,2016). 

 O primeiro ano de vida de uma criança é subdivido em quatro trimestres que se 

caracterizam pelos chamados marcos do desenvolvimento, os quais se observam 

surgimento e inibição de reflexos, mudanças do centro de gravidade, alterações da 

postura, ganhos de aquisições motoras, maior independência da criança, construção 

do equilíbrio, maturação do sistema nervoso, dentre outras características (SILVA et 

al.,2017). 

Numa criança diagnosticada com microcefalia haverá repercussões 

significativas que interferem no seu desenvolvimento, como alteração de tônus, 

espasticidade, irritabilidade, problemas de visão, hiperreflexia ou hiporreflexia, 

alteração oftalmológica, auditiva, osteomioarticulares e da qualidade do sono, déficit 

na capacidade de deglutir e de falar. Quanto as alterações de tônus a hipertonia é a 

mais comum. Casos de hipotonia acontecem, porém são menos comuns (AVELINO; 

FERRAZ, 2018). 

Diante de todas as alterações, as crianças com microcefalia necessitam de 

estimulação precoce quando apresentam danos e atrasos no desenvolvimento 

neuropsicomotor (BRASIL,2016 a). Considera-se uma conduta eficaz quanto a 

estimulação e desenvolvimento saudável para crianças diagnosticadas com 

microcefalia, a fisioterapia aquática na piscina terapêutica aquecida, na qual se 

associa recursos terapêuticos e técnicas terapêuticas para uma reabilitação eficaz 

(YAMAGUCHI et al., 2015). 

 

 

2.3 FISIOTERAPIA AQUÁTICA  

 

 

A Fisioterapia aquática (FA) é um recurso terapêutico, cuja finalidade é usar o 

meio aquático como promotora de saúde e qualidade de vida, por meio de seus 

princípios físicos que associados a técnicas, recursos mecânicos, comandos e 

abordagem lúdica que proporcionam benefícios motores, respiratórios, fisiológicos, 

cognitivos, visuais e sensitivos ao indivíduo que apresente qualquer limitação 
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decorrente de algum distúrbio ou alteração fisiopatológica, inclusive a microcefalia 

por Zika vírus (BUENO; BROD; CORRÊA, 2018). 

A aquisição de uma boa estabilidade no ambiente aquático auxilia na realização 

dos movimentos em todos os planos. Otimização do equilíbrio é algo fundamental no 

desempenho de habilidades funcionais, este repercute na redução da oscilação 

postural e no aumento do alcance funcional. A água por si só fornece uma gama de 

estímulos sensoriais frente a uma considerável instabilidade do meio. Um bom 

equilíbrio relacionado a um importante controle postural envolve antecipação 

chamada de feedforward ou reação descrita como feedback (OLIVEIRA et al.,2015). 

Dentre as diversas técnicas da FA as que mais se destacam na conduta 

fisioterapêutica voltada para o público infantil são o conceito neuroevolutivo Bobath 

adaptado ao ambiente aquático e o método Halliwick. O primeiro tem como objetivo 

central a inibição de padrões motores anormais, os quais permanecem devido a 

espasticidade ou a hiperreflexia.  A aquisição de posturas pode ser estimulada com 

auxílio de materiais flutuantes, com a plataforma aquática, musicoterapia e por meio 

de brincadeiras lúdicas com as crianças (SILVA; PARREIRA,2016). 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Trata-se de um estudo de campo, do tipo exploratório-descritivo, com abordagem 

qualitativa. A coleta de dados foi realizada no Centro Universitário de João Pessoa- 

UNIPÊ, na Clínica Escola de Fisioterapia no período de setembro a outubro de 2019 

no setor de fisioterapia pediátrica, vinculada ao projeto de extensão “Programa de 

atenção integrada ao bebê com microcefalia por Zika vírus” da referida instituição. A 

amostra foi censitária, não probabilística e por conveniência com inicialmente 5 mães 

cujos filhos possuem diagnóstico de microcefalia por Zika vírus e são atendidos na 

clínica escola de fisioterapia do UNIPÊ. 

Os critérios de inclusão foram: mulheres de qualquer faixa etária mães de crianças 

diagnosticadas com microcefalia por Zika vírus que são atendidas na instituição que 

aceitaram participar da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Foram excluídos da pesquisa mães cujos filhos não possuem 
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microcefalia por Zika vírus, além de qualquer outra síndrome associada a microcefalia 

que afete o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. 

Os dados foram coletados mediante uma entrevista semiestruturada gravada, 

sendo as identidades das participantes mantidas em sigilo. O roteiro de entrevista 

desenvolvido pelo pesquisador, foi composto por questões norteadoras, dividido em 

duas seções. A primeira, referente à identificação e caracterização sociodemográfica 

das entrevistadas (código de identificação, idade, data de nascimento, estado civil, 

sexo, escolaridade e renda) e de informações gerais relacionadas as crianças 

(APGAR, tipo de parto, local do nascimento, sexo, peso ao nascer, meses ao nascer 

e idade atual).  

A segunda, composta por questões subjetivas, cuja finalidade foi a abordagem da 

temática central do estudo. Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, 

foi atendida a exigência proposta pelo Conselho Nacional de Saúde através da 

Resolução 466/12.  

A análise do material empírico seguiu os princípios da análise temática proposta 

por Minayo (2011), a qual consiste em três etapas: pré-análise (leitura flutuante, 

constituição do corpus e reformulação de hipóteses e objetivos), exploração do 

material e tratamento dos resultados obtidos com interpretação. Para caracterização 

dos sujeitos, usou-se a letra ‘M’ associado a um numeral (1,2,3,4 e 5) para 

identificação correta dos discursos.  

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Sobre à identificação e caracterização sociodemográfica das entrevistadas 

observou-se que mais da metade (cerca de 60%) encontram-se solteira atualmente, 

enquanto que os outros 40% dividem-se igualmente entre matrimônio (20%) e união 

estável (20%). No que tange a escolaridade 40% possui ensino fundamental 

incompleto e ensino médio completo, e 20% apresenta ensino médio não concluído. 

Na variável renda, a população total sobrevive com até R$ 988,00 advindo do 

benefício recebido pelos seus filhos, não tendo nenhum outro meio de fortalecimento 

na renda. A média da idade das entrevistadas é de aproximadamente de 27 anos.  
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Gonçalves, Tenório e Ferraz (2018), relatam esta realidade socioeconômica ao 

afirmarem que os chamados determinantes sociais e condicionantes de saúde, 

embasados nos aspectos étnicos, espirituais, sexuais, psicológicos, de moradia, 

trabalho, renda, saneamento básico, lazer, cultura e educação expressam influência 

quanto a incidência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. A 

grande incidência epidemiológica pelo país, exclusivamente nos Estados do nordeste, 

liga-se diretamente a esses determinantes.  

Com relação aos dados gerais das crianças a variável tipo de parto, apresenta 

3 cesarianas (60%) e 2 partos normais (40%). Ao que se refere aos meses ao nascer, 

60% das crianças são classificadas como A termo, ou seja, nasceram entre 38 e 41 

semanas e 6 dias. Sendo, o restante (40%) classificado como Pré-termo por ter 

nascido com até 37 semanas e 6 dias. Quanto ao peso a maioria (60%) apresentou 

peso normal ao nascer, com mais de 2.500g. Apenas na minoria (40%) observou-se 

baixo peso e nenhuma com muito baixo peso ou extremo baixo peso.  

Dentre os filhos das mães entrevistadas, a prevalência de gênero foi para o 

sexo masculino (60%).  O Índice de APGAR que é uma avaliação do neonato durante 

seu primeiro minuto e quinto minuto de vida, a qual aborda cinco itens: frequência 

cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor de pele, está 

incompleto por falta de informações documentais e conhecimento das entrevistadas, 

sendo apenas o filho de uma das participantes do estudo, completo. O qual pontuou 

8 no primeiro minuto e 9 no segundo. O local de prevalência dos nascimentos se deu 

no Instituto Cândida Vargas (ICV) com 60%, no Hospital Universitário Lauro 

Wanderley (HULW) e um na Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho (MFRC), tiveram 

20% cada.   

 A segunda seção do questionário deu-se de perguntas com respostas abertas 

sobre a temática. Diante disso, dividiu-se em um núcleo temático central: Percepção 

das mães sobre a fisioterapia aquática em crianças com microcefalia por ZIKV, sendo 

este subdividido em um subnúcleo: Benefícios e impactos da fisioterapia aquática sob 

o olhar materno. 

 De modo geral, a percepção das mães acerca dos benefícios da fisioterapia 

aquática na microcefalia exclusiva pelo Zika vírus, foi positiva. Discutiremos, a seguir, 

os temas emergidos durante a análise desta pesquisa. 
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4.1 PERCEPÇÃO DAS MÃES SOBRE A FISIOTERAPIA AQUÁTICA EM CRIANÇAS 

COM MICROCEFALIA POR ZIKA 

 

 

 O relato das mães a respeito da fisioterapia aquática em crianças com 

microcefalia por Zika vírus foi positivo. Uma vez que mesmo não possuindo 

conhecimento aprofundado dos efeitos fisiológicos do ambiente aquecido associado 

aos princípios físicos da água, detêm o entendimento de que o tratamento realizado 

na piscina aquecida, durante o atendimento fisioterapêutico, acarreta repercussões 

claras no desenvolvimento neuropsicomotor de seus filhos, fazendo com que eles 

adquiram o maior nível de funcionalidade possível. Os trechos das falas a seguir, 

demonstram a real percepção delas a respeito da fisioterapia aquática, tanto na vida 

de seus filhos como para outro público que não o infantil.  

 

 M4 “Vale a pena a fisioterapia aquática, o conselho que eu dou é que a mãe 

corra atrás pra melhora do seu filho”.  

M5 “Antes, eu queria muito que ele fizesse a fisioterapia aquática /.../ porque 

eu achava que ele ia melhorar bastante. Digo para as mães que é muito bom 
esse tipo de fisioterapia né? Para as crianças e para qualquer tipo de pessoa 
[...]”.  

 

Bueno, Brod e Corrêa (2018), corroboram os discursos anteriores ao 

fundamentarem que a fisioterapia aquática é um recurso terapêutico aquático, cuja 

finalidade é promover saúde e qualidade de vida por meio dos princípios físicos da 

água que associado as técnicas de facilitação, contribuem de forma a proporcionar 

uma estimulação eficaz no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças 

diagnosticadas com microcefalia por ZIKV.  

 

 

4.2 BENEFÍCIOS E IMPACTOS DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA SOB O OLHAR 

MATERNO 

 

 

Sabe-se que o ambiente aquático aquecido, por si só gera repercussões 

sistêmicas que acabam ocasionando benefícios e gerando impactos relevantes na 

aquisição de marcos motores. Sendo estes, essenciais no desenvolvimento 
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neuropsicomotor de crianças diagnosticadas com microcefalia por ZIKV. Cada 

benefício vem associado algum impacto na funcionalidade da criança, que o ajudará 

em sua evolução e crescimento. Nas falas que seguem abaixo, pode-se observar a 

presença de benefícios diferenciados que possuem impacto real e perceptivo na visão 

das mães entrevistadas. 

 

M2 [...] “ele melhorou nessa questão de seguração do tronco e da cabeça 

né? Ele não segura bem totalmente, mas quando ele quer, ele levanta, ele 

olha e arreia novamente a cabeça. Às vezes eu tô dando mingau a ele, e ele 

segura a mamadeira, coisa que ele não fazia né?  

 

M3 [..] ”Ela ficou com a cabeça mais durinha, ela relaxa mais as pernas, 

principalmente as pernas. Ao chegar em casa, ela fica tranquila, ela dorme.  

M4 [...] “Depois dele ir pra piscina o sono dele melhorou mais, se eu deixar... 

acorda de uma hora da tarde, mas só que eu não deixo”.  

M5 [...] ajuda bastante na melhora da mão dele que a mão dele era muito 

fechada, mas, agora ele já tem uma abertura de mão como não era antes. 
Ele segura a mamadeira”.  

 

Araújo et al (2018) e Silva et al (2019) corroboram com as mães no que tange 

aos benefícios observados e comprovados da fisioterapia aquática em crianças 

neurológicas, visto que o ambiente aquecido favorece a redução da espasticidade que 

é a queixa maior relatada por cuidadores e profissionais da saúde. Há fortalecimento 

da musculatura da cervical, ocasionando em um controle de cefálico satisfatório, além 

da melhora do sono, da irritabilidade, choro, mobilidade articular de membros 

superiores e inferiores, relaxamento corporal e abertura de mãos. Com a evolução, o 

ganho de controle de tronco pós o de cabeça, seja esse com apoio ou sem apoio, 

permite que seja trabalhada outras etapas do desenvolvimento infantil. 

 No que tange as técnicas de facilitação identificadas no ambiente aquático 

aquecido, sabe-se que o mesmo, por si só gera repercussões sistêmicas que acabam 

ocasionando benefícios e gerando impactos relevantes, no ganho de aquisições de 

habilidades motoras funcionais. Com a associação de técnicas de facilitação, como, o 

método Bobath adaptado, e a utilização de recursos da piscina aquecida, há uma 

melhor visualização do que está acontecendo e sendo realizado durante a conduta 

aquática na percepção das mães. Os discursos a seguir, demonstram essa visão das 

entrevistadas a respeito das técnicas de facilitação: 

 

M3 “Quando bota ela no rolinho, bota ela assim... ela gosta”.  
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M4 “Eu fico prestando atenção pra em casa fazer também. Quando coloca 

ele no rolo e no que coloca ele como se fosse um cavalo”.  

 

M5 [...] ”colocam eles em pé lá na piscina que tem um apoiozinho, que já 

melhora. Coloca o rolo nas perninhas, colocam ele deitadinho e entre os 

braços colocam o rolo também”.  

 

 Silva e Parreira (2016) confirma as falas acima ao validar que o conceito 

neuroevolutivo Bobath adaptado ao ambiente aquático aquecido, se faz presente na 

conduta fisioterapêutica aquática com o objetivo central de inibição de padrões 

motores anormais, os quais permanecem devido a espasticidade e a hiperreflexia 

evidente em crianças com microcefalia por ZIKV. A aquisição de marcos motores é 

estimulada com auxílio de materiais flutuantes, a exemplo do rolinho e com a utilização 

da plataforma aquática, podendo associar a musicoterapia e brincadeiras de forma 

lúdica para a criança.  

 Bueno, Brod e Corrêa (2018) acrescentam ao relatarem que a 

hidrocinesioterapia clássica vem como apoio essencial em meio a conduta, através 

de alongamentos iniciais de membros superiores e inferiores, usando de diferentes 

posturas na rampa ou dentro da piscina por exemplo. A hidrocinesioterapia objetiva 

adequação tônica, reeducação sensório-motora, redução da espasticidade e ganho 

de flexibilidade. Desse modo, não é uma única técnica que trará benefícios, mas o 

conjunto delas.  

 

 

5 CONCLUSÃO  

 

 

 Através desse estudo, pode-se respaldar os benefícios da fisioterapia aquática 

como conduta embasada cientificamente na estimulação do desenvolvimento 

neuropsicomotor infantil, em crianças diagnosticadas com microcefalia por Zika vírus. 

As propriedades físicas da água associadas as técnicas de facilitação, tornam-se 

responsáveis pelo sucesso no tratamento fisioterapêutico. Este possui, objetivos 

norteadores como: redução da espasticidade, ganho de mobilidade articular, sustento 

encefálico, fortalecimento muscular, prevenção de deformidades, controle postural, 

melhora na qualidade do sono, redução da irritabilidade e choro. Portanto, a 
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percepção das mães sobre os benefícios da fisioterapia aquática em crianças com 

microcefalia por Zika vírus, foi positiva, mesmo estas não possuindo conhecimentos 

mais aprofundados sobre o assunto.  
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RESUMO 

 

 

O diabetes mellitus é classificado como um problema de saúde pública e traz consigo 
diversas complicações, dentre as quais o pé diabético é bastante prevalente, com 
presença de úlceras e infecção que favorecem a amputação. O objetivo desse estudo 
foi identificar fatores associados a amputações de membros inferiores em indivíduos 
com diabetes mellitus. Tratou-se de um estudo de caráter transversal, série de casos, 
realizado em uma Policlínica em João Pessoa-PB. A amostra foi composta por três 
indivíduos de ambos os sexos, com diagnóstico de diabetes mellitus que se 
encaixaram nos critérios de inclusão. Foi utilizado um roteiro de entrevista 
semiestruturado contendo dados sociodemográficos, econômicos, clínicos e 
relacionados a educação em saúde. As normas da resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde foram atendidas e o estudo foi aprovado sob o protocolo CAEE: 
26436019.1.0000.5176. A análise dos resultados foi realizada por meio da descrição 
dos relatos. Os participantes apresentaram idade maior que 61 anos e baixa condição 
econômica. Com relação aos fatores de risco, observou-se a presença da hipertensão, 
histórico de hipertensão e diabetes na família, além do sedentarismo. Dentre os 
aspectos relacionados a amputação foram pontuados a idade avançada, o baixo nível 
de instrução, a baixa renda, além da presença de pé diabético, ulcerações e infecção 
prévia. Ressalta-se a importância de um maior conhecimento acerca dos fatores de 
risco determinantes da amputação em diabéticos, assim como envolvimento da 
equipe multidisciplinar e pacientes no manejo do cuidado. 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Fatores de Risco. Amputação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O diabetes mellitus (DM), uma das doenças crônicas que mais cresce nos 

países em desenvolvimento, é considerado um problema de saúde pública em virtude 

do crescimento e envelhecimento da população, da crescente urbanização, da maior 

prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como da maior sobrevida das pessoas 

com diabetes. Sua evolução é marcada pela alta taxa morbimortalidade que implica 

na qualidade de vida dos usuários, trazendo altos custos necessários para a 

realização do controle e tratamento das complicações crônicas e agudas (ABABIO et 

al., 2017).  

O diabetes é responsável pela taxa de 10,7% da mortalidade mundial, sendo 

maior do que a soma dos óbitos causados por doenças infecciosas. Se as tendências 

atuais continuarem crescendo, tem-se o número de pessoas com diabetes projetado 

para ser superior a 628,6 milhões em 2045. A maioria dos casos vive em países em 

desenvolvimento e, no Brasil, atinge 6,2% da população adulta, o que corresponde a 

9 milhões de brasileiros, representando o quarto maior número de diabetes tipo 2 

(CHO et al., 2018; BRASIL, 2017).  

A duração do diabetes é vinculada às complicações crônicas, ao controle 

glicêmico ineficaz, à existência de hipertensão arterial sistêmica (HAS), ao tabagismo, 

entre outros fatores. A complicação de longo prazo e com maior índice é a neuropatia 

diabética que afeta 60% a 70% dos portadores de diabetes. A neuropatia periférica 

sensorial e motora em junção da doença vascular periférica (DVP) concede o 

aparecimento do pé diabético, que é uma complicação limitante, frequente e 

dispendiosa, tanto para o indivíduo quanto para o sistema de saúde (SBD, 2017). 

 O pé diabético chega a atingir cerca de 15% dos pacientes portadores de DM 

ao longo da vida. Caracteriza-se por ulceração, infecção ou destruição dos tecidos 

profundos relacionados a anormalidades neurológicas e a vários graus de doença 

vascular periférica nos membros inferiores (MMII), com o aparecimento de úlceras e 

indicação de amputações, apresentando uma grande repercussão social e econômica 

(SETH et al., 2019).  

Por se tratar de uma patologia crônica, o diabetes requer cuidados contínuos 

através de meios que atuem para diminuição dos riscos multifatoriais, além do controle 
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glicêmico. A partir da identificação dos riscos, por exemplo, as úlceras nos pés podem 

ser evitadas e, consequentemente, as amputações. Ações em saúde voltadas para o 

cuidado com os pés, visando à prevenção do pé diabético, poderiam evitar em média 

44% a 85% das amputações. Soma-se a isto o incentivo ao autocuidado, um 

atendimento interdisciplinar e a educação em saúde (ADA, 2019). 

Atualmente, fatores associados a amputações decorrentes do diabetes têm 

sido pouco relatados, entretanto, observa-se um crescimento considerável no número 

dessas amputações. A falta de percepção dos indivíduos com relação a doença e 

associação com as complicações impede o autocuidado e o não conhecimento sobre 

os fatores que ocasionam a amputação implica numa prática assistencial não tão 

efetiva.  Assim, uma melhor compreensão dos fatores relacionados à ocorrência de 

amputações em indivíduos com pé diabético poderá ajudar a identificar aspectos do 

cuidado que necessitam ser melhorados para esses pacientes (VAN BATTUM et al., 

2011). Mediante o exposto, o objetivo desse estudo foi identificar fatores associados 

a amputações de membros inferiores em indivíduos com diabetes mellitus. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

Diabetes mellitus é uma doença metabólica crônica multifatorial, de origem não 

transmissível, caracterizada pela elevação e permanência dos altos níveis glicêmicos, 

decorrente da ausência e/ou incapacidade da insulina de exercer sua função 

fisiológica, trazendo uma série de complicações e disfunções de órgãos fundamentais 

(ABABIO et al., 2017).  

Os indivíduos acometidos pelo diabetes tendem a deteriorar seu estado de 

saúde (físico e emocional) com o passar do tempo, especialmente idosos, quando 

começam a aparecer as complicações derivadas do mau controle glicêmico, que 

podem refletir negativamente na sua qualidade de vida, além de diminuir sua 

autonomia e autoconfiança (SOUSA et al., 2016).  

Com relação às complicações, destacam-se as cardiopatias isquêmicas, 

doença vascular periférica, doença cerebrovasculares e as neuropatias. Decorrente 

da neuropatia ocorre o pé diabético, uma das principais complicações, que atinge 



327 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

cerca de 15% dos pacientes com DM ao longo da vida e que se caracteriza pela perda 

da sensibilidade periférica, tátil, térmica e dolorosa. Esta síndrome pode ocorrer 

isoladamente ou em combinação com a doença vascular periférica e infecção; muitas 

vezes cursam de modo assintomático, o que contribui para o subdiagnóstico e 

subtratamento, podendo desencadear úlceras e lesões complexas, culminando com 

internações tardias aumentando o risco de amputação do membro (PICKWELL et al., 

2015). 

Estão expostos ao risco de desenvolver úlceras indivíduos que vivem com DM 

há muitos anos, havendo assim, complicações musculoesqueléticas que envolvem o 

pé, causando modificações na estrutura envolvendo perda de flexibilidade e limitações 

da mobilidade articular, prejudicando a funcionalidade do pé durante a marcha em 

absorver e dividir as forças do impacto com o solo, ocasionando a ulceração do pé 

(TURAN et al., 2015). 

Essas lesões geralmente evoluem para complicações como gangrena e 

infecções, causadas por falhas na cicatrização, podendo resultar em amputação 

quando não se realiza um tratamento adequado. Essas alterações são apontadas pela 

literatura como fatores de risco, independente de sua extensão, elas podem levar a 

perda de funcionalidade, amputações e até óbitos (BARROS et al., 2017). 

Mediante o exposto, faz-se necessário um olhar multiprofissional para os 

pacientes com diagnóstico de diabetes, considerando qualquer que seja as suas 

queixas. Identificar e elaborar medidas que minimizem o surgimento de complicações 

precocemente pode ser uma estratégia, as características sociodemográficas e 

clínicas, juntamente com essa associação podem guiar para o gerenciamento do 

cuidado e programas educativos pelos profissionais de saúde que possibilitem 

monitorar e controlar os níveis glicêmicos dos usuários dos serviços de saúde com 

diabetes (BOZOGMEHR et al., 2014). 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Tratou-se de um estudo de caráter transversal, série de casos, realizado em 

uma Policlínica em João Pessoa-PB, no período de fevereiro a maio de 2020. O 
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estudo foi composto por usuários com diagnóstico de diabetes mellitus cadastrados 

na Policlínica, e a amostra do tipo não probabilística contou com três indivíduos de 

ambos os sexos, que se encaixaram nos seguintes critérios: apresentar diabetes 

mellitus controlado ou não; ter amputação de membros inferiores em decorrência do 

diabetes mellitus; idade maior ou igual a 18 anos; ser alfabetizado ou não. 

Como se tratou de um estudo de campo, primeiro foi realizada uma visita para 

conhecimento do local e do profissional responsável pelo acompanhamento dos 

usuários com diabetes mellitus. Além disso, foram solicitadas informações a respeito 

dos dias e horários de consulta desses indivíduos para posterior coleta de dados. 

Foi utilizado pela pesquisadora um roteiro semiestruturado de entrevista com 

questionamentos sobre dados sociodemográficos; dados econômicos; dados clínicos; 

fatores de risco e características relativas às informações de educação em saúde. 

Por se tratar de uma pesquisa com seres humanos, foram atendidas as 

exigências do Conselho Nacional de Saúde, resolução 466/12 e os participantes 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. O projeto de pesquisa foi 

submetido à Secretaria Municipal de Saúde para liberação da anuência e ao Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, sendo 

aprovado sob o protocolo CAEE: 26436019.1.0000.5176. Os dados foram agrupados 

em uma planilha do Excel para melhor organização e visualização. A análise dos 

resultados foi realizada por meio da descrição dos relatos. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

 

4.1 CASO 01 

 

 

Paciente do sexo feminino, 61 anos, parda, casada, com ensino médio 

completo, renda familiar de dois salários mínimos, foi aposentada por invalidez. 

Diagnosticada há um ano e sete meses com diabetes, não soube informar o tipo. 

Possui histórico de DM na família, é portadora do pé diabético e relatou ter 

apresentado infecção prévia à amputação, uma única vez. Apresenta histórico de 
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lesões não ulcerativas (bolhas) e presença de neuropatia periférica. A amputação foi 

realizada há um ano e cinco meses, sendo realizada a desarticulação de todos os 

artelhos do membro inferior esquerdo. Segundo informações colhidas, o motivo que 

levou a amputação foi uma bolha de coloração “rocha” com sangue que surgiu no pé 

esquerdo, só percebeu quando a bolha rompeu. Paciente sedentária, hipertensa, faz 

controle glicêmico semanalmente, em uso de glibenclamida e metformina para 

controle do diabetes. Faz acompanhamento médico mensalmente, tem conhecimento 

sobre o autocuidado e o pratica diariamente, evitando caminhar descalça dentro e fora 

de casa; hidratando sempre os pés, exceto entre os dedos; calçando sapatos 

adequados e fazendo higiene correta dos materiais que utiliza para limpeza das 

unhas. Relatou que recebe orientações dos profissionais de saúde sobre autocuidado 

e nutrição. 

 

 

4.2 CASO 02 

 

 

Paciente do sexo feminino, 87 anos, parda, casada, com ensino fundamental 

incompleto, aposentada por idade, possui renda familiar de até dois salários mínimos.  

Diagnosticada há vinte e sete anos com diabetes, não soube informar o tipo. Possui 

histórico de DM na família, é portadora do pé diabético e apresenta histórico de úlcera, 

lesões não ulcerativas (bolhas) e infecção prévia a amputação. Atualmente apresenta 

ferida crônica na extremidade inferior (pé esquerdo). A amputação foi realizada há 

treze anos, no membro inferior direito, nível transfemoral e o motivo que levou a 

amputação foram bolhas que evoluíram para feridas que não cicatrizavam. Paciente 

sedentária, hipertensa, faz controle glicêmico mensalmente, em uso de glibenclamida 

e metformina para controle do diabetes. Faz acompanhamento médico mensalmente, 

tem conhecimento sobre o autocuidado e o pratica diariamente, lavando regulamente 

o pé esquerdo, secando-o especialmente entre os dedos; fazendo higiene correta dos 

materiais que utiliza para limpeza das unhas. Segundo ela, recebe orientações dos 

profissionais de saúde sobre autocuidado.  
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4.3 CASO 03 

 

 

Pacientes sexo masculino, 62 anos, negro, solteiro, com ensino fundamental 

incompleto e renda individual de até um salário mínimo, segundo informações 

colhidas, recebe auxilio doença. Diagnosticado há três anos e dois meses com 

diabetes, não soube informar o tipo. Relatou ter apresentado uma lesão ulcerada e ter 

infecção prévia a amputação. Possui histórico de lesões não ulcerativas (rachaduras) 

no pé direito. A amputação aconteceu há três anos, onde foi realizada a desarticulação 

do joelho, sendo o aparecimento de uma ferida no calcanhar, o motivo que levou ao 

procedimento cirúrgico. Ex-etilista há mais de vinte anos, relatou que bebeu por 

aproximadamente trinta anos. É tabagista e fuma um maço por dia. Paciente 

hipertenso, não faz controle glicêmico, mas faz uso de metformina para controle do 

diabetes. Relatou fazer acompanhamento médico anualmente, tem conhecimento 

sobre o autocuidado e o pratica quando aparece algum sintoma.  Segundo ele, evita 

caminhar descalço dentro e fora de casa, calça sapatos adequados e recebe 

orientações dos profissionais de saúde sobre autocuidado e nutrição. 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

 

No que diz respeito ao perfil sociodemográfico, observou-se que os três 

indivíduos apresentavam idade maior de 61 anos, o que denota a terceira idade, 

afirmando a presença de doença crônica nessa população. Os achados do presente 

estudo corroboram com o estudo realizado por Costa Neto et al. (2019), com o objetivo 

de avaliar o autocuidado nos pacientes com DM, onde a população estudada teve 

uma média de idade de 60 anos. Isso mostra que indivíduos nessa faixa etária estão 

propícios a desenvolverem essas doenças. Bezerra et al. (2019), endossam tal 

colocação, afirmando que a prevalência do diabetes mellitus aumenta com a idade do 

paciente, da mesma forma que a ocorrência de complicações subsequente dessa 

enfermidade encontra-se correlacionada a faixa etária e ao tempo do diagnóstico.  
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No que se refere ao sexo dos pacientes entrevistados, dois eram do sexo 

feminino e um do sexo masculino. Estudo realizado por Tavares et al. (2016), cujo 

objetivo era analisar os fatores de risco para ulceração e amputação de extremidades 

inferiores em portadores de diabetes mellitus, verificou a prevalência do sexo 

feminino, o que se assemelha ao estudo por ora apresentado.  

Quanto à etnia, dois eram pardos e um se autodeclarou negro. Estudo de Costa 

et al. (2018), que teve como objetivo caracterizar o perfil de usuários em risco de 

desenvolver DM2 de acordo com as variáveis sociodemográficas e clínicas, numa 

amostra de 266 pacientes, evidenciou que 136 deles se declararam pardos. Conforme 

a SBD (2017) não há diferença com relação a raça para o risco de desenvolvimento 

do DM. 

Com relação ao grau de instrução, um concluiu o ensino médio e dois 

afirmaram ter o ensino fundamental incompleto. Sabe-se que o conhecimento é 

bastante importante no que diz respeito a adesão ao tratamento de forma mais efetiva, 

além de uma valorização acerca do autocuidado. Na falta dele e de educação em 

saúde, as pessoas se veem perdidas e não conseguem extrair para si as orientações 

necessárias para uma boa qualidade de vida. Estudo realizado por Souza et al. (2018), 

com objetivo de avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes que foram submetidos à 

amputação do membro inferior, dentre outros, verificou que 61,2% dos indivíduos 

apresentaram ensino fundamental incompleto, o que mostra afinidade com o estudo 

em questão. Talvez, o baixo grau de instrução esteja associado à dificuldade de 

acesso, como também, financeira. 

Sobre os dados econômicos, os três pacientes possuíam renda mensal 

individual de até um salário mínimo, o que denota um poder aquisitivo baixo. As 

precárias condições econômicas junto ao baixo grau de instrução são considerados 

fatores que propiciam a falta de cuidados, favorecendo ao aumento de complicações, 

o que culmina na amputação dos pacientes portadores de diabetes mellitus.   

No que diz respeito aos dados clínicos, os pacientes afirmaram ter diabetes e 

a amputação ter ocorrido após o diagnóstico, porém não sabiam informar qual o tipo 

de DM, o que acontece na maioria das interrogativas relacionadas a essa questão. 

Em um estudo feito por Carmo (2017) com o objetivo de analisar o comportamento de 

risco associado à instalação de úlceras plantares em portadores de diabetes mellitus, 
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51% dos participantes não souberam responder qual tipo de diabetes tinham, 

assemelhando-se com o estudo em questão e tantos outros postos na literatura. 

A respeito do tempo de diagnóstico, dois pacientes apresentaram uma média 

de um a três anos, e o outro paciente um período bem maior, 27 anos de diagnóstico. 

Uma vez sendo portadores de DM de longa data, estão mais susceptíveis a 

apresentarem as complicações crônicas, entretanto, vale ressaltar que, um 

diagnóstico precoce favorece a um melhor acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar e implica numa adesão ao tratamento de forma satisfatória, na 

dependência da conscientização de cada um individualmente. Estudo realizado por 

Locoveis et al. (2018) mostrou que o tempo de diagnóstico nos pacientes com DM, 

varia entre 1 e 20 anos, dependendo do aparecimento de sinais e sintomas nos 

portadores, confirmando o encontrado nesse estudo. 

Dois entre os três indivíduos eram portadores do pé diabético, caracterizado 

como uma das complicações que pode levar a amputação do membro. Estudo 

realizado por Thomazelli, Machado e Dolçan (2015), que teve como objetivo 

caracterizar os pacientes com risco para o pé diabético e avaliar os fatores envolvidos 

no desenvolvimento de lesões, apontou numa amostra de 299 pacientes, 76 com risco 

para o desenvolvimento do pé diabético. 

 Segundo os entrevistados, os três tinham histórico de úlcera e dois deles 

tiveram infecção prévia a amputação. Foi observada semelhança em um estudo feito 

por Orosco et al. (2019), que teve como objetivo levantar o perfil dos pacientes com 

pé diabético submetidos à amputação de membros inferiores em um hospital público 

do interior paulista onde 38,3% dos entrevistados haviam tido úlceras prévias a 

amputações.  

Com relação ao nível de amputação foram encontrados três níveis de 

amputações diferentes: desarticulação dos artelhos, transfemoral e desarticulação do 

joelho. Quando questionados sobre o que havia levado a amputação, os participantes 

do estudo relataram que o procedimento ocorreu após a presença de bolhas e feridas 

no calcanhar que não cicatrizavam. Calos e bolhas são complicações que acontecem 

pela perda da sensibilidade do membro, necessitando de uma intervenção precoce 

para evitar ulcerações e amputações (BERGIN, 2013).  

No estudo feito por Borges (2019) com objetivo de identificar possíveis fatores 

de risco para amputações maiores em pacientes com isquemia crônica dos membros 
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inferiores numa amostra de 182 pacientes, 66 eram amputados e dentre os fatores 

que culminaram para tal encontravam-se a lesão trófica em 41,2% dos indivíduos e 

infecção em 54,5%. Os relatos dos pacientes do estudo comparados aos achados de 

outros estudos mostram que há uma prevalência com relação ao aparecimento de 

feridas, muitas vezes decorrentes de bolhas e calosidades, além do desenvolvimento 

de infecções na maioria dos pacientes que são submetidos ao procedimento de 

amputação.  

No que concerne aos fatores de risco, o sedentarismo foi unânime, o que 

corrobora com o estudo feito por Santos, Sousa e Barros (2018), onde a prática de 

atividade física tem uma aceitação mínima por parte dos diabéticos. O estudo teve 

como objetivo descrever o perfil de idosos diabéticos cadastrados no programa 

Hiperdia no estado do Piauí, no qual 55,2% da amostra eram sedentários. De acordo 

com Carvalho et al. (2020), a atividade física regular melhora a sensibilidade à insulina 

e o controle da glicemia, independente do sexo, idade e peso corporal. De acordo com 

Herdy et al. (2014), a prática de atividade física é um dos pontos-chave para o 

tratamento do diabetes, principalmente, quando associado a esta prática, observa-se 

a redução de peso, o que favorece o controle simultâneo da maioria dos problemas 

metabólicos que a pessoa com DM tipo 2 apresenta. 

Os três pacientes entrevistados são hipertensos, o que configura outro fator de 

risco, corroborando com o estudo feito por Santos et al. (2019), com objetivo de 

identificar as dimensões da amputação não traumática dos membros inferiores de 

pessoas com diabetes e investigar o grau de dependência física com limitação, que 

pontuou que mais da metade da amostra possuíam hipertensão arterial associada ao 

diabetes mellitus.  

Verificou-se no estudo que, dois pacientes faziam controle glicêmico e todos 

faziam uso de medicamentos para controle. Entretanto, mesmo com uso de maneira 

correta da medicação e controle da diabetes, ainda há uma necessidade de mudanças 

nos hábitos de vida, como adoção de uma alimentação mais saudável e prática de 

atividade física regular (WONG et al., 2014) 

Os entrevistados afirmaram receber de profissionais de saúde orientações 

sobre o cuidado com os pés e praticar esse cuidado, porém, um deles afirmou que o 

autocuidado só era feito quando aparecia algum sintoma. Estudo realizado por 

Locoveis et al. (2018), com o objetivo de classificar o grau de risco para ulcerações 
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nos pés de pessoas com diabetes mellitus e identificar seus principais fatores de risco 

preditivos, mostrou que 74% da amostra nunca havia recebido orientações de um 

profissional da saúde acerca dos cuidados com os pés e 48% afirmaram que não 

faziam inspeções frequentemente. Os relatos dos pacientes do presente estudo 

aproximam-se dos resultados encontrados no estudo referido. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 

O diabetes mellitus representa um grande desafio tanto para os indivíduos que 

apresentam a doença quanto para o sistema de saúde, uma vez que traz gastos, 

necessidades e cuidados diários, que devem ser obedecidos para prevenir riscos e 

agravos irreversíveis, como a amputação.  

Vários são os fatores relacionados a amputação nos pacientes diagnosticados 

com diabetes. Nesse estudo, observou-se como fatores a idade avançada, o baixo 

nível de instrução, a baixa renda, além da presença de pé diabético, ulcerações e 

infecção prévia. Embora tenham sido pontuados, considerando a amostra, verifica-se 

a necessidade de mais estudos voltados a essa temática com um número maior de 

pacientes para determinação mais plausível desses determinantes. 

Fomenta-se maior conhecimento e divulgação com relação aos fatores de risco 

relacionados à amputação em diabéticos, assim como envolvimento da equipe 

multidisciplinar e pacientes no manejo do cuidado. Ressalta-se, ainda, a importância 

de estratégias voltadas aos níveis de atenção, principalmente no tocante a atenção 

primária. 
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URINÁRIA EM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO 
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RESUMO 

 

 

A incontinência urinária consiste em qualquer perda involuntária de urina, podendo 
acometer até metade da população de mulheres no mundo, em alguma fase da vida. 
Esta patologia provoca grande impacto sobre os hábitos de vida dessas mulheres, 
como restrições nas atividades sexuais, esportivas e recreativas, impondo muitas 
vezes o isolamento social, interferindo negativamente na qualidade de vida de muitas 
mulheres. A pesquisa objetivou avaliar o impacto da insuficiência urinária na qualidade 
de vida de mulheres atendidas em uma clínica-escola de fisioterapia e se caracterizou 
como sendo uma pesquisa de campo, transversal, exploratória, com abordagem 
quantitativa. A coleta de dados ocorreu durante o período de abril e maio de 2020. A 
amostra por conveniência foi composta por quatro pacientes com incontinência 
urinária que receberam tratamento fisioterapêutico na Clínica-escola de Fisioterapia 
do Unipê, de agosto a dezembro de 2019. Os dados sociodemográficos e clínicos 
foram coletados por meio de questionário digital semiestruturado e os referentes à 
qualidade de vida foram coletados através do King’s Health Questionnaire. A amostra 
apresentou idade variando de 28 a 70 anos. A maioria possui nível superior de 
escolaridade, é casada, está aposentada, não pratica atividade física, apresenta 
constipação intestinal, é sexualmente ativa, teve de 1 a 2 gestações, relata não ter 
tido partos vaginais e está em menopausa, apresentando a incontinência do tipo 
mista, sem perda urinária durante a relação sexual, com perda diária de urina 
considerada leve. Todas relataram perda esporádica de urina e a não necessidade de 
protetores absorvente. Os domínios que apresentaram maior impacto negativo na 
qualidade de vida foram a percepção da saúde, as limitações físicas e o impacto da 
incontinência. Não foi demonstrado elevado impacto negativo na qualidade de vida, 
contudo ele está presente e requer programas específicos com o propósito de prevenir 
e/ou minimizar os efeitos deletérios da incontinência urinária. 
 
Palavras-chave: Incontinência urinária. Qualidade de vida. Saúde da mulher. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A incontinência urinária (IU) é definida pela Sociedade Internacional de 

Continência (ICS) como qualquer perda involuntária de urina, podendo acometer até 
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metade da população de mulheres no mundo, em alguma fase da vida. Os tipos de IU 

são: por esforço (perda involuntária de urina, mediante aumentos súbitos de pressão), 

de urgência (relacionada à bexiga hiperativa, vontade incontrolável de urinar e 

episódios de noctúria e polaquiúria) e mista (ABRAMS et al., 2017). 

Representando um problema de saúde pública, a IU provoca um alto custo 

tanto no âmbito do seu tratamento clínico ou cirúrgico, como nas situações de restrição 

de atividades em pacientes economicamente ativas. Nos Estados Unidos, a IU é 

responsável por aproximadamente 2% dos gastos com a saúde. Além de ser problema 

de saúde pública nesse país, a IU em mulheres profissionalmente ativas causa 

também problema econômico para sociedade (MANDGE, DEHMUBED, 2019). No 

Brasil, são poucos os estudos atuais sobre a prevalência de IU. A estimativa varia 

entre 20% e 35% para mulheres entre 50 e 75 anos (SOUZA et al., 2016). 

Estima-se que apenas uma a cada quatro mulheres sintomáticas procura ajuda 

médica, já que é considerada, de forma inadequada, uma consequência natural do 

avançar da idade, ficando sem tratamento eficaz, sendo uma epidemia silenciosa (BO 

et al., 2017). Seus sintomas têm vários efeitos negativos, no que diz respeito a 

atividades físicas, autoconfiança e atividades sociais. Quando procuram o serviço, 

algumas mulheres já apresentam redução da autoestima e depressão, sentindo-se 

incomodadas com a perda urinária (MANDGE, DEHMUBED, 2019). 

A IU provoca grande impacto sobre os hábitos de vida dessas mulheres, como 

restrições nas atividades sexuais, esportivas e recreativas, dificuldades em 

estabelecer novos relacionamentos e manter adequadamente os antigos, impondo 

muitas vezes o isolamento social, o que provoca ou agrava sentimento de frustração, 

marginalização, ansiedade, irritabilidade, perda da autoestima e depressão. Esta 

patologia tem prevalência variada, podendo afetar entre 25% e 45% das mulheres 

adultas, com sérias implicações sociais, perda de autoconfiança e interferindo 

negativamente na qualidade de vida (QV) (BO et al., 2017). 

A saúde surge como uma propriedade importante da QV e é importante 

considerar a gravidade da IU em relação a sua sintomatologia, impacto psicológico e 

social e como afeta as atividades de vida diárias (AVD).  O interesse em mensurar a 

QV, em relação aos cuidados em saúde, tem aumentado nas últimas décadas, 

considerando decisões de tratamento e políticas de pesquisa (BANSAL et al., 2019). 
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Este estudo se justifica pela necessidade de conhecer a realidade das mulheres 

com IU que buscam assistência fisioterapêutica e sua QV, a fim de melhor direcionar 

adequadas decisões de tratamento e políticas de pesquisa. Portanto, como a IU causa 

grande impacto na QV das pacientes, a sua mensuração é um dos parâmetros úteis 

para avaliar o resultado do tratamento escolhido e facilitar a comparação de estudos 

realizados em locais diferentes, utilizando tratamentos diversificados em populações 

semelhantes.  Este estudo objetivou avaliar o impacto da incontinência urinária na QV 

de mulheres atendidas em uma clínica-escola de fisioterapia. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

 

 

A IU consiste em perda involuntária de urina, podendo acometer até metade da 

população de mulheres no mundo, e pode ser por esforço, de urgência e mista. É um 

problema comum entre adultos e é mais frequente em mulheres, aumentando sua 

prevalência com a idade. Nas mulheres, as estimativas de prevalência de IU variam 

entre 25% e 45% na maioria dos estudos, com pico de prevalência na meia-idade, que 

coincide com a menopausa, seguida de um ligeiro declínio ou estabilização até os 70 

anos de idade. Gravidez e parto vaginal são fatores de risco significativos, mas a força 

dessa associação diminui substancialmente com a idade. Outros fatores de risco são: 

etilismo, prolapso da bexiga, constipação intestinal (ABRAMS et al., 2017). 

Nas mulheres, com o avanço da idade, há menos fibras de colágeno e 

substituição de tecido muscular por adiposo, reduzindo a contratilidade dos músculos 

do assoalho pélvico e da capacidade de armazenamento da bexiga, além da 

interferência da variação dos hormônios na fase pós-menopausa (MOURÃO, et al., 

2017). 

A IU é classificada de acordo com os sintomas relatados e os sinais observados 

no exame clínico e em estudos urodinâmicos. Se houver vazamento involuntário de 

urina com esforço físico, chama-se IU de esforço (IUE). A IU de urgência (IUU) está 
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presente quando há vazamentos involuntários associados ou imediatamente 

processados por uma súbita necessidade de urinar. Muitas mulheres têm sintomas ou 

sinais de IUE e IUU, isso é chamado de IU mista (ABRAMS et al., 2017). 

O tratamento para IU pode ser cirúrgico ou clínico. Entre as modalidades 

clínicas para o tratamento da IU, técnicas comportamentais e fisioterapêuticas são 

empregadas, com ênfase em eletroestimulação, exercícios perineais, biofeedback e 

cones vaginais O tratamento medicamentoso mais utilizado é a reposição hormonal, 

por aumentar a disposição e melhorar a QV. Os efeitos colaterais são retenção hídrica, 

variações de humor e temperatura corporal. O tratamento clínico é mais benéfico, de 

baixo custo e resultados duradouros (CACCIARI et al., 2018).  

A fisioterapia na IU tem como principal objetivo se aliar ao fortalecimento dos 

músculos do assoalho pélvico e ensinar a conscientização da pressão intra-

abdominal, evitando a perda de urina. Desta forma, colaborando para uma melhora 

na QV e isso faz com que muitas mulheres não optem pelo procedimento cirúrgico e 

sim por tratamentos conservadores (CACCIARI et al., 2018). 

 

 

2.2 QUALIDADE DE VIDA VERSUS INCONTINÊNCIA URINÁRIA  

 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), QV é a percepção da 

individualidade de sua inserção na vida, em relação aos seus objetivos, expectativas, 

metas, preocupações e interesses.  O interesse em mensurar a QV, em relação aos 

cuidados em saúde, tem aumentado nas últimas décadas, de tal maneira que a OMS, 

em 1995, iniciou um projeto de avaliação internacional de QV, considerando decisões 

de tratamento e políticas de pesquisa (BANSAL et al., 2019). 

Embora tenha havido aumento no desenvolvimento de pesquisas sobre QV, 

não existe consenso a respeito de seu conceito. Isso ocorre porque a QV é 

determinada pela subjetividade e envolve todos os componentes da condição 

humana, sejam físicos, psicológicos, sociais, culturais e espirituais, conferindo-lhe 

características de multidimensionalidade e de multiplicidade de sentidos 

(DOMINGUES et al., 2018). 
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A IU pode afetar até metade das mulheres no mundo em alguma fase da vida, 

impactando diretamente na QV.  A vida social das mulheres com IU passa a depender 

da disponibilidade de banheiros, relatando comumente preocupação e embaraço com 

o odor de urina. Apresentam dificuldade durante o intercurso sexual, além de 

alterações do sono. Quando há pequenas alterações sintomatológicas, que não 

chegam a afetar sua condição de vida, não procuram atendimento médico de 

imediato. Assim, é necessário propor melhor conscientização às mulheres, para 

procurar tratamento e buscar melhora na QV (MANDGE; DEHMUBED, 2019).  

A IU não é um risco para vida das mulheres, porém é uma condição que pode 

trazer sérias implicações médicas, sociais, psicológicas e econômicas. É importante 

considerar a gravidade da IU em relação a sua sintomatologia, impacto psicológico e 

social e a forma como afeta as atividades de vida diárias (AVD). Os impactos na QV 

implicam diretamente no estado psicossocial. As mulheres podem se sentir 

angustiadas e incomodadas com o problema da perda urinária, resultando em redução 

da autoestima e, até mesmo, depressão (BO et al., 2017; FERNANDES et al., 2015).   

Existem vários questionários para se avaliar a QV em mulheres incontinentes. 

Os questionários genéricos são fáceis de aplicar e são pouco sensíveis às alterações 

clínicas que as pacientes apresentam. Já os questionários específicos avaliam 

aspectos da gravidade da IU e do impacto dos sintomas na vida dessas mulheres, tais 

como: Bristol Female Lower Urinary Tract Symptoms (BFLUTS), Quality of Life in 

Persons with Urinary Incontinence (I-QoL), Stress Incontinence Questionnaire (SIQ) e 

King’s Health Questionnaire (KHQ) (DOMINGUES et al., 2018).  

O King’s Health Questionnaire (KHQ) se destaca como questionário completo, 

que avalia tanto o impacto da IU nos diferentes aspectos da QV, como os sintomas 

do trato urinário baixo, percebidos pelas pacientes. A Sociedade Internacional de 

Continência o classifica como “altamente recomendável”, ou nível “A”, para utilização 

em pesquisas clínicas (ABRAMS et al., 2017). No Brasil, a tradução e adaptação para 

o português do KHQ foi realizada por Tamanini et al. (2003). 

O KHQ tem 21 questões, em 8 domínios. Além dos domínios, há duas escalas 

independentes: uma avalia a gravidade da IU e outra, a presença e intensidade dos 

sintomas urinários. Ele é pontuado pelos seus domínios individualmente, não havendo 

escore geral. Os escores variam de 0 a 100 e quanto maior a pontuação obtida, maior 

é o impacto sobre a QV relacionada àquele domínio (TAMANINI et al., 2003). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Tratou-se de uma pesquisa de campo, transversal, exploratória, com 

abordagem quantitativa dos dados. Foi realizada em uma clínica-escola de fisioterapia 

de uma instituição de ensino superior, em João Pessoa-PB. 

A coleta de dados ocorreu de fevereiro a abril de 2020. A população constituiu-

se de todas as pacientes com IU, admitidas na clínica-escola que receberam 

tratamento fisioterapêutico. A amostra por conveniência foi composta por 4 pacientes 

que receberam tratamento fisioterapêutico entre os meses de agosto e dezembro de 

2019. Os critérios de inclusão foram pacientes adultas, do sexo feminino e com 

diagnóstico de IU. Já as pacientes com doença urológica congênita, câncer de bexiga, 

infecção do trato urinário e bexiga neurogênica foram excluídas da pesquisa. 

Os dados sociodemográficos e clínicos foram coletados através de questionário 

semiestruturado. Os dados referentes à QV foram coletados através do KHQ.  Ambos 

os questionários e o termo de consentimento livre e esclarecido foram transcritos para 

um formulário digital e enviados através de e-mail. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro Universitário de João 

Pessoa, conforme Resolução nº 466/12. Foi realizada análise estatística descritiva 

com valores relativos e absolutos, medidas de tendência central e de dispersão.  

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A amostra foi composta por 4 mulheres com diagnóstico clínico de IU, com 

média de idade de 56 anos (± 19,1 anos), variando de 28 a 70 anos. O índice de 

massa corporal (IMC) médio foi de 25,5 (± 2,5), variando de 22,9 a 28,5. Verificou-se 

que a maioria das participantes do estudo possui nível superior de escolaridade (75%; 

n=3), é casada (75%; n=3) e está aposentada (50%; n=2) (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Dados sociodemográficos das pacientes com IU, em atendimento 
fisioterapêutico, João Pessoa-PB, durante o segundo semestre de 2019. 

Variáveis N % 

Escolaridade   
    Nível médio 1 25 
    Nível técnico 0 0 
    Nível superior 3 75 
Estado civil   
    Casada / União estável 3 75 
    Divorciada 1 25 
Profissão   
    Auxiliar de classe 1 25 
    Professora 1 25 
    Aposentada 2 50 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Quanto à idade, houve uma grande variabilidade dos dados. A IU pode 

acometer até 50% da população de mulheres no mundo, em alguma fase de suas 

vidas, seja em esportistas, na gravidez, no puerpério ou quando idosas (FARIA et al., 

2018; ABRAMS et al., 2017; PATRIZZI et al., 2014). 

Um estudo, cujo objetivo foi avaliar a eficácia da fisioterapia na conscientização 

e aprendizagem da contração da musculatura do assoalho pélvico em mulheres com 

IU, encontrou, em uma amostra de 10 mulheres, idade média de 52,4 anos (± 11,78 

anos), variando de 37 a 70 anos (GLISOI; GIRELLE, 2011).  

Quanto ao IMC, observou-se que o valor variou entre 22,9 e 28,5. Quando este 

índice está acima de 25 (sobrepeso), pode estar relacionado ao aparecimento de IU, 

pelo aumento da pressão intra-abdominal. Cornélio et al. (2012) encontraram em 40 

mulheres com IU um IMC médio de 26,61, variando de 18,25 a 35,60.  

Quanto a escolaridade, estado civil e profissão, o estudo de Cornélio et al. 

(2012) mostra resultados divergentes desta pesquisa, onde a maioria tinha apenas o 

ensino fundamental (45%), sendo casada (21%) e não trabalhava (52,5%). 

Quanto às informações clínicas, ginecológicas e obstétricas, que se traduzem 

em fatores de risco para IU, a maioria não pratica atividade física (75%; n=3), 

apresenta constipação intestinal (75%; n=3), é sexualmente ativa (75%; n=3), teve de 

1 a 2 gestações (50%; n=2), relata não ter tido partos vaginais (50%; n=2) e está em 

menopausa (75%; n=3). A metade das participantes sofreu episiotomia durante o 

parto, metade sofreu laqueadura e metade sofreu histerectomia (tabela 2). 
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Tabela 2 – Dados clínicos, ginecológicos e obstétricos das pacientes com IU, em 
atendimento fisioterapêutico, João Pessoa-PB, durante o segundo semestre de 2019. 

Variáveis N % 

Prática de atividade física   
    Sim 1 25 
    Não 3 75 
Constipação intestinal   
    Sim 3 75 
    Não 1 25 
Atividade sexual   
   Sim 3 75 
   Não 1 25 
Número de gestações   
    Nulípara 1 25 
    De 1 a 2 2 50 
    Acima de 2 1 25 
Número de partos vaginais   
    Nenhum 2 50 
    De 1 a 2 1 25 
    Acima de 2 1 25 
Episiotomia   
    Sim 2 50 
    Não 2 50 
Laqueadura   
    Sim 2 50 
    Não 2 50 
Histerectomia   
    Sim 2 50 
    Não 2 50 
Menopausa   
    Sim 3 75 
    Não 1 25 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

  

Souza et al. (2016) encontraram 66,7% de sedentárias em sua amostra. Apesar 

do exercício físico fazer parte do tratamento, há evidências de que os exercícios de 

alto impacto são fator de risco para IU.  

Um estudo constatou que a IU esteve presente em mulheres jovens durante a 

prática de exercício físico, com maior proporção (61,1%) de episódios naquelas 

praticantes de musculação (PATRIZZI et al., 2014).  No estudo de Almeida e Machado 

(2012), realizado com 32 mulheres que praticavam jump, 45% das nulíparas 

apresentaram sintomas de perdas urinárias, podendo ser explicado pelo alto impacto 

na região intra-abdominal durante a realização do exercício. 



346 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

A constipação intestinal crônica e esforço para defecação são fatores de risco 

para IU, pois aumentam a sobrecarga no assoalho pélvico (BONTEMPO et al., 2017). 

Em estudo sobre possíveis fatores relacionados ao desconforto urinário em longevos 

e longevas, 37% dos que tinham IU apresentaram constipação (JORGE, 2018).  

Na pesquisa de Cornélio et al. (2012), a média foi de 4,12 gestações e a maioria 

da amostra (55%) teve partos vaginais. Segundo Steibliene et al. (2020), paridade e 

gravidez promovem aumento da pressão mecânica no assoalho pélvico além de 

estiramento, ocorrendo ainda a mudança na posição do útero associada às alterações 

hormonais. E a pressão e estiramento das estruturas pélvicas, durante o parto vaginal, 

são considerados as principais causas de danos ao mecanismo de continência. 

Quanto a procedimentos e cirurgias ginecológicas, os resultados do presente 

estudo foram equitativos entre as que fizeram e as que não fizeram tais 

procedimentos. Já Mourão et al. (2017) encontraram alto percentual (87,5%) de 

mulheres com IU que tinham histórico de cirurgia ginecológica. E que tais 

procedimentos cirúrgicos podem ocasionar traumas no assoalho pélvico, 

proporcionando futuramente o desenvolvimento da doença. 

Justina (2013) relata que o envelhecimento e a variação hormonal pós-

menopausa são dois dos principais fatores de risco da IU e que em torno de 35% das 

mulheres pós-menopausa vão manifestar algum tipo de ocorrência de perda de urina. 

O tempo médio de IU da amostra foi de 10,8 anos (± 6,8 anos), variando de 5 

a 18 anos, metade (50%; n=2) apresentando a IU por mais de 10 anos. A maioria 

apresentou IU do tipo mista (50%; n=2), sem perda urinária durante relação sexual 

(66,7%; n=2), com perda de urina considerada leve (75%; n=3). Todas relataram 

perda esporádica de urina e a não necessidade de protetores absorventes (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Dados sobre a IU das pacientes acometidas, em atendimento 
fisioterapêutico, João Pessoa-PB, durante o segundo semestre de 2019. 

Variáveis N % 

Tipo de IU   
    Urgência 0 0 
    Esforço 1 25 
    Mista 2 50 
    Não soube responder 1 25 
Tempo de IU (em anos)   
    Até 5 anos 2 50 
    De 6 a 10 anos 0 0 
    Acima de 10 anos 2 50 
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IU durante relação sexual (*)   
    Sim 1 33,3 
    Não 3 66,7 
Frequência de IU por dia   
    Sempre  0 0 
    Esporadicamente 4 100 
Intensidade da IU   
    Intensa 1 25 
    Leve 3 75 
Uso de protetores absorventes   
    Sim 0 0 
    Não 4 100 

(*) Considerando as 3 participantes ativas sexualmente. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A IU mista esteve presente na maioria das participantes deste estudo. 

Resultados concordantes foram encontrados por Cornélio et al. (2012), onde 60% 

sinalizaram queixas compatíveis com o diagnóstico de IU mista; seguidas por IU de 

esforço (35%) e por IU de urgência (5%). Já Glisoi e Girelli (2011) encontraram 80% 

da amostra com IU de esforço e 20%, IU do tipo mista. 

Tavares et al. (2020) encontraram 25% da amostra com IU variando de 1 a 3 

anos,16,1% com 4 a 6 anos e 16,1% com mais de 10 anos. Além disso, 96,5% 

relataram não haver IU durante a prática sexual. A perda involuntária da urina pode 

ocorrer devido à pressão extra no abdômen durante a relação sexual, porém isto não 

ocorreu na maioria de sua amostra.  

 Souza et al. (2016) apresentaram resultados convergentes quanto à 

intensidade da perda urinária, sendo considerada leve na maioria da amostra (39,4%). 

Apresentaram resultados divergentes quanto à frequência da IU, com 42,4% perde 

urina quase sempre durante o dia e apenas 10% perdem urina esporadicamente 

durante o dia e 69,7% utilizam algum tipo de protetor absorvente. 

Na tabela 4 são apresentados os escores médios da QV, segundo os domínios 

do KHQ. Percebe-se que a IU não teve impacto notável na QV da amostra, visto que 

as médias dos escores foram predominantemente abaixo de 50. Apenas a média do 

escore relacionado à percepção geral da saúde foi igual a 50, porém com desvio-

padrão elevado, sugerindo um caráter de subjetividade da avaliação da QV. Os 

domínios que apresentaram maior impacto negativo na QV foram, além da percepção 

da saúde, as limitações físicas e o impacto da incontinência. 
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Tabela 4 – Escores dos domínios do KHQ, em pacientes com IU, em atendimento 
fisioterapêutico, João Pessoa-PB, durante o segundo semestre de 2019. 

Domínios do KHQ Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

Percepção da saúde 50,0 20,4 25,0 75,0 
Impacto da incontinência 41,7 41,9 0,0 100,0 
Limitações das atividades diárias 33,3 19,2 16,7 50,0 
Limitações físicas 45,8 21,0 16,7 66,7 
Limitações sociais 30,6 16,7 11,1 44,4 
Relações pessoais 25,0 50,0 0,0 100,0 
Emoções 33,3 9,1 22,2 44,4 
Sono/energia 20,8 16,0 0,0 33,3 
Medidas de gravidade 14,6 14,2 0,0 33,3 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Resultado similar foi encontrado por Cornélio et al. (2012), com média abaixo 

de 50 em todos os domínios, exceto o domínio percepção da saúde (média 53,8 e 

desvio-padrão 21,6). Os domínios com maior impacto negativo na QV foram 

percepção da saúde, impacto da incontinência e medidas de gravidade. Em alguns 

estudos que avaliaram a QV da amostra pelo KHQ, a média dos escores permaneceu 

acima de 50 na maioria dos domínios, mostrando um maior impacto da IU sobre a QV 

dos pesquisados (FARIA et al., 2018; DEDICAÇÃO et al., 2009).  

Faria et al. (2018) verificaram que o domínio medidas de gravidade foi o mais 

afetado, indicando que o estilo de vida é modificado devido às questões urinárias, 

necessidade do uso diário de protetores absorventes e ingestão menor de líquidos, 

além de apresentarem sentimentos como vergonha e constrangimento. Quanto ao 

sono, os autores também evidenciaram um alto escore, podendo ser explicado pela 

noctúria, já que o desejo miccional pode atrapalhar o sono. 

Na tabela 5, estão apresentadas as frequências de sintomas urinários do KHQ. 

Verificou-se que 50% relataram sentir pouco aumento na frequência urinária, sem 

noctúria, sem IU aos esforços, sem frequentes infecções urinárias nem dor na bexiga. 

Além disso, 66,7% relataram perder moderadamente urina durante o ato sexual, 75% 

relataram não ter outros problemas relacionados e nenhuma tem enurese noturna.   

 

Tabela 5 – Frequência de sintomas urinários do KHQ, em pacientes com IU, em 
atendimento fisioterapêutico, João Pessoa-PB, durante o segundo semestre de 2019. 

Sintomas 
Não               

N (%) 
Pouco        
N (%) 

Mais ou menos        
N (%) 

Muito         
N (%) 

Frequência 0 (0) 2 (50) 1 (25) 1 (25) 
Noctúria 2 (50) 1 (25) 1 (25) 0 (0) 
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Urgência 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 
Bexiga hiperativa 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 
IU de esforço 2 (50) 1 (25) 0 (0) 1 (25) 
Enurese noturna 4(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Incontinência no intercurso sexual (*) 1 (33,3) 0 (0) 2 (66,7) 0 (0) 
Infecções urinárias frequentas 2 (50) 1 (25) 0 (0) 1 (25) 
Dor na bexiga 2 (50) 1 (25) 1 (25) 0 (0) 
Outros problemas relacionados 3 (75) 1 (25) 0 (0) 0 (0) 

(*)Considerando as 3 participantes ativas sexualmente. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Cornélio et al. (2012) verificaram que 97,5% relataram aumento demasiado da 

frequência urinária, que dor na bexiga esteve presente em 60%, e que 80% relataram 

noctúria. A IU no intercurso sexual se fez presente em 25% da amostra.  Já no estudo 

de Glisoi e Girelli (2011), 60% relataram aumento moderado na frequência urinária, 

50% relataram noctúria moderada e pouca perda urinária aos esforços. 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 

Conclui-se que a maioria das participantes tem nível superior, é casada, 

aposentada, sedentária, sexualmente ativa, teve até 2 gestações e partos não 

vaginais, apresentando IU por mais de 10 anos, do tipo mista, apresenta perda diária 

e leve de urina. Todas relataram perda esporádica de urina e a não necessidade de 

protetores absorventes. A amostra apresentou idade, multiparidade e histórico de 

cirurgias ginecológicas como fatores de risco para IU descritos na literatura. 

Constatou-se que os domínios que apresentaram maior impacto negativo na 

QV foram a percepção da saúde, as limitações físicas e o impacto da incontinência. 

Embora a média dos escores do KHQ não tenha demonstrado elevado impacto 

negativo na QV, é sabido que estes estão presentes e requerem atenção 

multidisciplinar para prevenir e/ou minimizar os efeitos deletérios da IU. 

Este estudo apresentou como limitação o número reduzido de participantes e a 

falta de uniformidade em relação à faixa etária, o que poderia distinguir melhor os 

sintomas conforme a idade. Sugere-se estudos com amostras maiores e mais 

uniformes, possibilitando comparações e correlações entre as diversas variáveis, 

ampliando o conhecimento sobre o impacto da IU na QV das mulheres. 
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FISIOTERAPEUTA EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA 
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RESUMO 

 

 

Para o indivíduo ser submetido à ventilação mecânica invasiva, faz-se necessário a 
instalação de via aérea artificial que, em sua maioria, apresentam no final de seu 
comprimento um balonete (cuff), cuja pressão deve ser controlada, monitorando-a 
diariamente, com objetivo de evitar escape aéreo e complicações. O objetivo desse 
estudo foi analisar se a pressão do cuff da via aérea artificial, utilizada por pacientes 
em terapia intensiva de um hospital de referência em trauma, estava de acordo com 
os valores pressóricos preconizados pela literatura. Trata-se de uma pesquisa de 
campo, transversal, exploratória e documental, com abordagem quantitativa e 
retrospectiva. Os dados coletados corresponderam aos três últimos meses de 2019. 
A pesquisa contou com um total de 102 pacientes, sendo 80,4% do sexo masculino. 
Foram realizadas 3.055 medidas antes do ajuste de pressão do cuff, das quais 84% 
estavam na faixa ideal de segurança, 37,1% estavam abaixo de 20 cmH2O e 3,9% 
estavam acima de 30cmH2O. Conclui-se que as ocorrências de inadequação nas 
pressões do cuff não foram frequentes, provavelmente devido porque, na unidade 
pesquisada, há implantada uma rotina de mensurações das pressões do cuff. 
Salienta-se a necessidade de adequado e constante treinamento da equipe 
assistencial, além de protocolos de mensurações de pressão intra-cuff, protegendo 
assim o paciente de importantes complicações relacionadas, como pneumonia e 
lesões traqueais. 
 
Palavras-chave: Ventilação Mecânica. Unidade de Terapia Intensiva. Fisioterapia. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A insuficiência respiratória aguda (IRpA) é a incapacidade do sistema 

respiratório de manter as demandas metabólicas dos tecidos, ou seja, de efetuar 

trocas gasosas a nível alveolar, prejudicando a captação de oxigênio e liberação de 

gás carbônico. Deste modo, na insuficiência respiratória, ocorre elevação dos níveis 

da pressão parcial arterial de dióxido de carbono (PaCO2) acima de 55 mmHg e queda 
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da pressão parcial arterial de oxigênio (PaO2) abaixo de 60 mmHg) (OLIVEIRA; 

SOARES, 2013). 

Em alguns casos de IRpA, a ventilação mecânica invasiva (VMI) será 

necessária, dando suporte à função ventilatória comprometida objetivando, além da 

manutenção das trocas gasosas, aliviar o trabalho da musculatura respiratória que, 

em situações agudas de alta demanda metabólica, está elevado; reverter ou evitar a 

fadiga da musculatura respiratória; diminuir o consumo de oxigênio, dessa forma 

reduzindo o desconforto respiratório; e permitir a aplicação de terapêuticas 

específicas. Mas, para o paciente ser submetido a esse tipo de ventilação, faz-se 

necessário a instalação de via aérea artificial, que pode ser tubo orotraqueal (TOT) ou 

cânula de traqueostomia (SHALLIK et al., 2017). 

De acordo com os autores supracitados, os tubos orotraqueais, em sua maioria, 

apresentam no final de seu comprimento um balonete, conhecido também como cuff, 

que tem por finalidade vedar a traqueia, fixar o TOT, evitar o escape aéreo e impedir 

a broncoaspiração, mas, para isso ocorrer sem nenhuma alteração, é necessário 

observar a pressão transmitida pelo balonete para a parede da traqueia, pois uma 

pressão baixa pode ocasionar broncoaspiração e até mesmo consequente 

pneumonia, e uma pressão muito alta pode ocasionar lesões na parede da traqueia. 

Por isso, é muito importante que se tenha o controle dessas pressões, monitorando-

as diariamente a fim de evitar agravos aos pacientes que estão em utilização de 

ventilação mecânica invasiva. 

A importância no monitoramento está baseada em medidas preventivas que 

podem ser tomadas a fim de evitar danos ao sistema respiratório causado pela 

presença do tubo ou pela pressão do cuff, tais como dor de garganta, rouquidão, 

lesões na mucosa da traqueia,  paralisia do nervo laríngeo, estenose ou até mesmo 

ruptura traqueal e fístulas traqueoesofágicas, broncoaspiração, pneumonia, 

pneumotórax, enfisema subcutâneo, entre outros (SIAMDOUST; MOHSENI; 

MEMARIAN, 2015).  

Essa pesquisa se justifica pelo fato de que o adequado controle da pressão do 

cuff resulta em menos complicações para o paciente, menos tempo de permanência 

na UTI e menos custos hospitalares. Sendo assim, o presente estudo tem como 

objetivo analisar se a pressão do cuff da via aérea artificial utilizada por pacientes em 
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terapia intensiva de um hospital referência em trauma, está de acordo com os valores 

pressóricos preconizados pela literatura. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

 

2.1 INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA E VENTILAÇÃO MECÂNICA 

INVASIVA 

 

 

A insuficiência respiratória aguda (IRPA) é uma condição clínica caracterizada 

pela incapacidade absoluta ou relativa do sistema respiratório em manter as 

demandas metabólicas dos tecidos, ou seja, de efetuar trocas gasosas a nível 

alveolar, prejudicando a captação de oxigênio (O2) e liberação de gás carbônico (CO2). 

Deste modo, na insuficiência respiratória ocorre elevação dos níveis de PaCO2 (maior 

que 55 mmHg) e queda de PaO2 (menor que 60 mmHg), considerando que o indivíduo 

respira em ar ambiente e ao nível do mar (CLOUTIER, 2018; OLIVEIRA; SOARES, 

2013). 

Consiste em um dos problemas mais frequentes e de maior gravidade em uma 

unidade de terapia intensiva (UTI), e pode ser classificada em hipoxêmica, 

hipercápnica ou mista (MACHADO, 2018). As principais manifestações clínicas são a 

dispneia, o aumento da frequência respiratória, a hipoxemia (PaO2 menor que 90 

mmHg e com FiO2 de 21%), a cianose e as alterações do estado de consciência 

(OLIVEIRA; SOARES, 2013). 

 A ventilação mecânica invasiva (VMI) é um recurso utilizado em pacientes com 

a função ventilatória comprometida, e que necessite de proteção de suas vias aéreas. 

Para oferecer ao paciente esse tipo de recurso, faz-se necessária uma via aérea 

artificial, que pode ser tubos orotraqueais (TOT) ou cânulas de traqueostomia. Estes 

tubos ou cânulas apresentam em sua extremidade um manguito inflável conhecido 

como cuff ou balonete, que tem a função de vedação hermética da traqueia 

(BAYRAMA; ŞANCI, 2019; DAIBEM et al., 2011). 
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 Hill e Schimidt (2010) ressaltam que a VMI está indicada principalmente em 

casos de falência respiratória provocada por diversos fatores como insuficiência 

respiratória aguda ou iminente; obstrução aguda, trauma, sangramento, perda de 

reflexos protetores, entre outros que envolvam as vias aéreas superiores; injúria por 

inalação, intoxicação por drogas, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 

diminuição contínua de O2, aumento dos níveis arteriais de CO2 e acidose persistente, 

distúrbios neuromusculares, traumas múltiplos, distúrbios secundários de cirurgias 

abdominais e torácicas, choque, falência multissistêmica, entre outros fatores. 

 Apesar da VMI ser um método muito seguro e efetivo, a intubação orotraqueal 

pode deixar o paciente propício a diversos riscos e complicações, tais como 

pneumonia, lesões de cordas vocais e traqueia, fístulas traqueoesofágicas, 

broncoaspiração, pneumonia, sinusite nosocomial, parada cardíaca, necessidade de 

sedação, além do aumento da mortalidade, morbidade e do tempo de internação 

(CHANG et al., 2019). 

Há diversos tamanhos e tipos de tubos endotraqueais e cânulas traqueais, 

aqueles utilizados nos adultos, rotineiramente, possuem um alto calibre e o cuff com 

baixa pressão para limitar alguma lesão traqueal. A intubação orotraqueal não deve 

ultrapassar três semanas, a partir deste período, a traqueostomia deve ser 

programada na tentativa de evitar ou diminuir lesões na traqueia e em cordas vocais, 

ajudar na remoção das secreções traqueobrônquicas, desviar a obstrução que é 

causada pelo tubo orotraqueal nas vias aéreas superiores, e conceder a ventilação 

mecânica por um prazo longo, entre outros benefícios (TALEKAR et al., 2014). 

 

 

2.2 BALONETE/CUFF DAS VIAS AÉREAS ARTIFICIAIS 

 

 

A intubação traqueal promove uma via aérea artificial que possibilita uma 

ventilação pulmonar livre de obstáculos das vias aéreas superiores. Em adultos, há a 

presença do cuff nos tubos orotraqueais e cânulas traqueais para o uso de VMI por 

pressão positiva. Este cuff fica em contato com a mucosa traqueal, abaixo das cordas 

vocais, entre a quinta e a sexta vértebras cervicais (BAND; MARCOLINI, 2018). 
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Durante a VMI, a pressão do balonete deve ser baixa o suficiente para permitir 

perfusão da mucosa e alta o suficiente para prevenir vazamento de ar e impedir 

broncoaspiração das secreções. Outra função do balonete, porém menos óbvia, é 

centralizar o tubo ao redor da traqueia de forma que a ponta distal do tubo não apoie 

na mucosa traqueal, evitando lesão (DEL NEGRO, 2015). 

De acordo com Del Negro (2015), na década de 60, as vias aéreas artificiais 

possuíam balonetes do tipo alta pressão e baixo volume, com diâmetro reduzido e um 

volume residual baixo. Neste tipo, para que haja selo adequado com a traqueia, é 

necessária alta pressão intra-balonete. Devido ao pequeno volume, o balonete possui 

pequena área de contato com a traqueia, deformando-a em um formato circular. Uma 

preocupação importante com esse tipo de balonete é a isquemia de mucosa com o 

seu uso prolongado. Por este motivo, atualmente, tal tipo é menos utilizado. 

A mesma autora relata que as vias aéreas artificiais mais utilizadas atualmente 

possuem balonetes com características opostas: grande volume e baixa pressão. São 

constituídos por uma parede fina e complacente que, ao serem insuflados, são 

capazes de se adaptarem à superfície irregular da traqueia, proporcionando maior 

área de contato. Assim, ocorre uma redistribuição da pressão aplicada contra a parede 

traqueal, que reduz o risco de lesão da mucosa. Embora esse tipo de balonete esteja 

associado a menos complicações, pressões excessivas nesses modelos não estão 

isentas de causar danos relevantes à mucosa traqueal. 

Valores de referência para a adequada pressão intra-cuff estão descritos na 

literatura científica, porém existem divergências em relação a estes valores. Segundo 

a Associação de Medicina Brasileira (AMIB), através do III Consenso Brasileiro de 

Ventilação Mecânica, é recomendada a monitorização da pressão do cuff três vezes 

por dia e deve ser mantida entre 20 e 34 cmH2O (15 e 25 mmHg), contribuindo para 

prevenir lesões isquêmicas e estenose traqueal (CARVALHO et al., 2007).  

As Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (BARBAS et al., 2013) 

apontam valores entre 18 e 22 mmHg ou 25 e 30 cmH2O, enquanto a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2017) afirma que valores entre 20 e 25 

cmH2O são seguros, não havendo consenso entre profissionais sobre qual referência 

se basear, pois as pressões do balonete podem variar devido a vários fatores. 

Muitas pesquisas recomendam que a pressão do cuff tem que ficar entre 20 e 

30 cmH2O e ressaltam que essa pressão deve ser rotineiramente mensurada para 
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evitar complicações, tais como a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) 

(FERREIRA et al., 2016; RODRIGUES et al., 2016; LIM et al., 2015). 

A pressão exercida de forma continuada na parede traqueal acima da pressão 

de perfusão capilar (25 a 35 mmHg) pode comprometer o fluxo sanguíneo na mucosa 

traqueal. Usualmente, como a pressão transmitida pelo cuff para a parede traqueal, é 

menor do que a pressão no interior do cuff, a máxima pressão aceitável deve ser de 

25 mmHg ou 34 cmH2O (BAYRAMA; ŞANCI, 2019).  

O manômetro aneroide é a ferramenta mais comumente utilizada para a 

monitorização da pressão do cuff. Os mesmos são precisos e possuem acurácia 

satisfatória, porém têm custo elevado, requerem calibração e, se não higienizados de 

maneira adequada, podem ocasionar infecções. Outra desvantagem é a perda da 

pressão intra-cuff durante a medição, caso o manuseio não seja cuidadoso. Outras 

ferramentas mais modernas são eletrônicas e mantém a pressão entre a faixa ideal 

estipulada, porém o custo é ainda mais elevado (DEL NEGRO, 2015). 

Segundo Annoni e Almeida Júnior (2015), os manômetros artesanais não 

devem ser utilizados como substitutos aos cufômetros industriais, pois não são 

dispositivos específicos para este fim, além de não oferecerem uma apropriada 

mensuração da pressão intra-cuff. 

 

 

2.3 PRINCIPAIS PATOLOGIAS CAUSADAS PELAS ALTERAÇÕES DA PRESSÃO 

DO CUFF 

 

 

 A hiperinsuflação do cuff causa danos na mucosa traqueal devido ao 

comprometimento da perfusão capilar, podendo gerar isquemias e/ou ulcerações, 

perda ciliar, granulomas e hemorragias. Em pacientes submetidos à intubação 

endotraqueal prolongada, pode haver complicações devido ao tempo prolongado de 

exposição a esse fator, como estenose traqueal subglótica ou ainda, mais raramente, 

desenvolvimento de fístulas com estruturas adjacentes, tais como fístulas traqueo-

esofágicas (GIUSTI et al., 2017; LAU; LAM; YAN, 2014; TOUAT et al., 2013). 

Em contrapartida, as baixas pressões do cuff, com valores de insuflação abaixo 

da faixa recomendada podem resultar em vazamento do volume que é oferecido pelo 
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ventilador mecânico, auto-extubação, além de trazer um maior risco para 

microaspiração de secreção subglótica, conteúdo orofaríngeo e gastroesofágico. Essa 

microaspiração é considerada um dos principais fatores de risco modificáveis 

associados ao desenvolvimento de PAV (LIM et al., 2015). 

A PAV é a infecção hospitalar adquirida mais comum em terapia intensiva. Esta, 

contribui para 30% a 50% das infecções hospitalares adquiridas na UTI, com uma 

mortalidade atribuível estimada entre 10% a 30% e uma prolongação de internação 

estimada em sete dias. Geralmente, UTI cirúrgicas possuem maior incidência de PAV 

em relação a UTI clínicas (FERREIRA et al., 2016; LIM et al., 2015). 

A fim de evitar complicações relacionadas às pressões do cuff, é necessário o 

controle adequado e frequente dessas pressões, assim como é importante entender 

os fatores que levam a essas lesões e estabelecer rotinas de prevenção dentro dos 

hospitais. Porém, observa-se que a mensuração das pressões do cuff nas UTI não é 

rotina em muitos hospitais (BAND; MARCOLINI, 2018; DEL NEGRO, 2015). 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

  Tratou-se de uma pesquisa de campo, transversal, exploratória e documental, 

com abordagem quantitativa e do tipo levantamento censitário e retrospectivo. A 

coleta de dados foi realizada em um hospital de emergência e referência em trauma, 

em João Pessoa - PB, durante os meses de janeiro a março de 2020.  

A amostra foi composta por 102 pacientes admitidos na UTI geral nos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2019, tendo como critério de inclusão pacientes 

que utilizaram VMI com uso de prótese endotraqueal ou cânula de traqueostomia, cuja 

pressão do balonete foi mensurada e registrada no livro de ocorrências da equipe de 

fisioterapeutas, com uso de um manômetro aneroide, e o critério de exclusão consistiu 

em pacientes cujos dados de pressão do cuff de sua via aérea artificial estavam 

ininteligíveis no livro de ocorrências da equipe de fisioterapeutas. A amostragem foi 

por conveniência, atendendo aos critérios de inclusão e de exclusão. 

Os dados foram coletados do livro de ocorrências dos fisioterapeutas da UTI 

geral, contendo variáveis como: idade, sexo, pressão do cuff pré-ajuste e pós-ajuste 
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por turno. Foram coletadas as informações contidas sobre as variações pressóricas 

do cuff. A coleta de dados realizou-se em janeiro de 2020. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro Universitário de 

João Pessoa – UNIPÊ, respeitando a Resolução 466/12. A análise dos dados foi 

quantitativa, utilizando estatística descritiva, com valores de frequências relativas e 

absolutas, além de medidas de tendência central e de dispersão. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Nesta pesquisa, foram coletadas 6.101 aferições de pressão do cuff de 102 

pacientes que necessitaram de ventilação mecânica invasiva, intubados ou 

traqueostomizados, durante os três últimos meses de 2019, na UTI geral do hospital 

pesquisado, com média de 34 pacientes por mês. A idade média foi de 47,6 ± 18,9 

anos, variando entre 16 anos e 90 anos, sendo 80,4% (n=82) do gênero masculino e 

19,6% (n=20) do gênero feminino. 

Foi observada média de idade de 47,6 anos e a maioria dos pacientes 

internados na UTI geral foi do sexo masculino.  Sabendo que os atendimentos do 

hospital pesquisado estão voltados a urgências, emergências e trauma, vários 

estudos corroboram  estes resultados, mostrando percentuais mais elevados do 

gênero masculino nas internações em terapia intensiva, em hospitais com mesma 

característica de atendimento. Michetti et al. (2019), em estudo multicêntrico da 

American Association for the Surgery of Trauma, com pacientes em UTI, verificaram 

idade média dos pacientes de 58 anos, sendo 63,5% homens. Já Lombardo et al. 

(2017) encontraram pacientes com idade média de 40,8 anos e 74,2% de homens nas 

UTI médico-cirúrgicas e pacientes com idade média de 40,6 anos e 76,7% de homens 

nas UTI de trauma. 

No que diz respeito às causas da internação na UTI, o TCE e os acidentes 

vasculares encefálicos foram os diagnósticos mais frequentes, totalizando 35,3% 

(n=36) dos pacientes com TCE, 24,5% (n=25) dos pacientes com acidente vascular 

encefálico hemorrágico (AVEH) e 15,7% (n=16) com acidente vascular encefálico 

isquêmico (AVEI) (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Causas de admissão dos pacientes na UTI geral do hospital pesquisado, nos 
últimos três meses de 2019, João Pessoa – PB 

Causa da admissão N % 

    TCE 36 35,3 

    AVEH 25 24,5 

    AVEI 16 15,7 

    Politraumatismo 7 6,9 

    FAF 5 4,9 

    Outros 13 12,7 

Total 102 100,0 
Legenda: TCE (traumatismo cranioencefálico), AVEH (acidente vascular encefálico hemorrágico), 
AVEI (acidente vascular encefálico isquêmico), FAF (ferimento por arma de fogo). 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Silva (2018) avaliou o perfil das admissões em UTI de um hospital do alto sertão 

paraibano e obteve resultado divergente, identificando como principal causa doenças 

cardiovasculares, incluindo acidentes vasculares encefálicos (29,58%), seguida por 

doenças respiratórias (25%). O TCE correspondeu a apenas 2,91%. 

Ferreira et al. (2017), em seu estudo sobre pressão do cuff em UTI de Maringá-

PR, obtiveram como diagnóstico mais frequente entre os pacientes o AVE (22,5%), 

seguido por sepse (12,5%), pneumonia (11,25%) e TCE (10%). 

No estudo realizado por Leitão et al. (2018), em uma unidade de terapia 

intensiva de um hospital de trauma, o TCE correspondeu a 66,7%, seguido pelo 

traumatismo raquimedular (TRM) e politraumatismo, correspondendo a 11,11% cada.  

Nateghinia et al. (2018) analisaram perfil e desfecho dos pacientes de uma UTI 

neurológica, onde 65,5% dos pacientes possuíam diagnóstico na área 

neurooncológica, 10,9% dos pacientes possuíam diagnóstico na área neurovascular 

e 8,7% dos pacientes possuíam TCE. 

Totalizaram-se 6.101 aferições de pressão do cuff, sendo 50,1% (n=3.055) de 

aferições das pressões pré-ajuste e 49,9% (n=3.051) de aferições pós-ajuste, 

realizadas nos três turnos do dia (manhã, tarde e noite). Os valores médios 

corresponderam a 24,8 cmH2O (±6,9 cmH2O) na pressão pré-ajuste e 30,2 cmH2O 

(±3,1 cmH2O) na pressão pós ajuste. 

Em relação aos valores das pressões pré-ajuste, a maioria estava adequada, 

isto é, entre 20 e 30 cmH2O, correspondendo a 84% (n=2.566) dos valores 

encontrados. Porém, 12,1% (n=371) dos valores estavam menores que 20 cmH2O e 

3,9% (n=118) estavam maiores que 30cmH2O, valores considerados inadequados 
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para a pressão do cuff. Já valores considerados adequados das pressões do cuff pós-

ajuste corresponderam a 98,6% (n=3.009), como mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Valores de pressão do cuff dos pacientes na UTI geral do hospital pesquisado, nos 
últimos três meses de 2019, João Pessoa – PB 

Valores de pressão do cuff N % 

Pressão do cuff pré-ajuste   

    < 20 cmH2O 371 12,1 

    20 – 30 cm H2O 2.566 84,0 

    > 30 cm H2O 118 3,9 

Pressão do cuff pós-ajuste   

    < 20 cmH2O 5 0,2 

    20 – 30 cm H2O 3.009 98,6 

    > 30cm H2O 37 1,2 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

  

 As mensurações das pressões intra-cuff, nos três turnos, diariamente, 

utilizando cufômetro industrial, fazem parte da rotina de condutas fisioterapêuticas do 

hospital pesquisado. Os valores médios encontrados nessa pesquisa, na pressão pré-

ajuste e na pressão pós-ajuste, estão dentro dos valores preconizados pela AMIB, que 

recomenda a manutenção da pressão do cuff entre 20 e 34 cmH2O (15 e 25 mmHg) 

(CARVALHO et al., 2007). A maioria dos valores encontrados de pressão intra-cuff 

estava dentro do intervalo recomendado, o que evidencia a relevância de manter uma 

rotina de aferições, buscando proteger os pacientes com via aérea artificial. 

Tal como neste estudo, muitas pesquisas adotaram como intervalo adequado 

da pressão intra-cuff  para evitar complicações entre 20 e 30 cmH2O, porém nem todas 

adotaram os três turnos para as mensurações  (MADDUMAGE et al., 2017; LIM et al., 

2015; SACHETTI et al., 2014; MOTA, CAVALHO, BRITO, 2012).  

 O estudo de Maddumage et al. (2017) pesquisou as pressões de cuff em 

pacientes em UTI, em Sri Lanka, adotando como recomendação as pressões intra-

cuff entre 20 e 30cmH2O. A maioria (46%; n=23) apresentou pressão intra-cuff acima 

de 30 cmH2O, seguida por 28% (n=14) com pressão intra-cuff abaixo de 20 cmH2O. 

Apenas 26% (n=13) apresentaram pressão intra-cuff dentro do recomendado.  

Também, em um estudo de Minas Gerais, a maioria das pressões intra-cuff 

estava acima do recomendado. Das 140 mensurações, 82,1% se encontravam acima 

30 cmH2O e 7,1%, abaixo de 20 cmH2O. Somente 10,7% das medições estavam 

dentro do limite estabelecido de 20-30 cmH2O (WEISS et al., 2010). 
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 Já no estudo de Fagundes et al. (2019), a maioria dos cuffs estava 

hipoinsuflada. Do total de medidas obtidas, 48,5% (n=239) das pressões intra-cuff 

estavam menores que 20 cmH2O e 19,9% (n=98), maiores que 30 cmH2O. Os cuffs 

adequadamente insuflados (entre 20 e 30 cmH2O) corresponderam a 31,6% (n=156) 

das medidas. 

 Klamt et al. (2019) evidenciaram, em pesquisa com fisioterapeutas, que falta 

clareza quanto aos valores ideais de pressão do cuff, sua função, bem como a 

frequência de mensuração preconizada como ideal. Bem como divergências na 

literatura sobre valores e unidades de medida da pressão intra-cuff provocam dúvidas 

nos profissionais, sendo um fator de risco por aumentar morbimortalidade do paciente, 

e ainda um fator de elevação de custos hospitalares, pelo aumento do tempo de 

internação. Torna-se indispensável aos profissionais atualização científica e 

treinamento, adotando como rotina a mensuração da pressão intra-cuff, com melhor 

qualidade do atendimento ao paciente grave, podendo interferir no desfecho clínico. 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 

Foi encontrada uma elevada frequência de valores considerados adequados 

de pressões intra-cuff neste estudo, cujos fisioterapeutas adotam como rotina a 

mensuração destas pressões diariamente e nos três turnos do dia. Resultados 

diferentes foram encontrados em outros estudos, cujas mensurações da pressão intra-

cuff não fazem parte da rotina de atendimento.  

Pressões intra-cuff inadequadas expõem os pacientes a lesões que poderiam 

ser facilmente evitadas com uma rotina diária de mensurações dentro das UTI, 

contudo, ainda é comum não haver este controle. Reforça-se, assim, a importância de 

mensurações dessas pressões de maneira frequente e bem realizada, sendo 

necessária uma equipe de profissionais altamente treinada e especializada, para a 

melhora da assistência e da qualidade dos serviços prestados aos pacientes críticos. 

Como limitação deste estudo, destaca-se a coleta de dados em uma única UTI 

e de um único hospital em João Pessoa. Futuras pesquisas podem ampliar esta coleta 

e revelar resultados que possam melhor direcionar profissionais e gestores, a fim de 
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avaliarem sua própria estratégia e desenvolverem protocolos para garantir a 

prestação ideal de cuidados de saúde seguros na UTI. 
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RESUMO 

 

 

As quedas estão presentes em todas as fases da vida, no entanto, quando ocorrem 
nos idosos, as consequências geralmente são de maior gravidade. Este estudo 
objetivou avaliar o risco de quedas em idosos ativos participantes de atividades 
socioeducativas em um clube e sua relação com o envelhecimento ativo. A pesquisa 
foi exploratória, descritiva, com abordagem quantitativa dos dados, realizada no clube 
da pessoa idosa no período de agosto a setembro de 2019. A amostra foi constituída 
de 30 idosos. Utilizou-se para a coleta dos dados o Mini Exame do Estado Mental; 
Escala de Downton, Timed up and go e um questionário contendo informações 
sociodemográficas e histórico de quedas. Os dados foram analisados através de 
estatística descritiva e apresentados em tabelas e gráficos, utilizando o programa 
Excel 2013. Os resultados revelaram uma prevalência do sexo feminino (67%), a 
maioria aposentado(a) (94%) e de nível médio completo (38%).  O desempenho médio 
da Escala de Downton foi igual 2,8 e o TUG teve média igual 10s. O estudo evidenciou 
que o envelhecimento ativo pode contribuir para um menor risco de quedas. 
 
Palavras-chave: Quedas. Idoso. Envelhecimento. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Conforme Medeiros (2015), o envelhecimento é marcado por várias 

transformações relacionadas à passagem do tempo, sendo caracterizado como um 

processo natural da vida. Este evento é visto como variante de pessoa para pessoa, 

tendo como fatores determinantes a genética ou alguns fatores externos 

influenciadores como: particularidade do meio ambiente, contexto nutricional e estilo 

de vida.  

A perda de estabilidade, redução de massa muscular e óssea está diretamente 

ligada ao envelhecimento, acarretando a elevação do risco de quedas dos indivíduos 
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idosos. A queda acontece quando a insuficiência instantânea dos mecanismos 

osteoarticulares e nervosos se correlata com a ausência de estabilidade postural. 

Existem, ainda, fatores intrínsecos e extrínsecos que influenciam na incidência das 

quedas entre idosos. São considerados fatores intrínsecos principais: alterações 

fisiológicas do envelhecimento, efeitos de medicamentosos e enfermidades. Já os 

fatores extrínsecos estão relacionados aos perigos ambientais e sociais que desafiam 

o idoso (SOUZA et al., 2017). 

Conforme Clasen e Matsuda (2014) as quedas estão presentes em todas as 

fases da vida, no entanto, quando ocorrem nos idosos, as consequências geralmente 

são de maior gravidade. A pessoa idosa possui o corpo mais frágil e por isso, possui 

uma recuperação mais lenta, sendo importante um cuidado maior quando sofrer 

queda. Os danos causados por este episódio vão além do físico, pois interferem 

também no psicológico dos idosos. Quando uma queda grave acontece, o idoso perde 

a capacidade de realizar as atividades de vida diária (AVD’S) provocando a 

dependência de cuidadores ou familiares.  

Uma das características importantes para a melhoria na qualidade de vida na 

velhice é a capacidade funcional (CF). Esta, é indispensável para melhorar a 

qualidade de vida no envelhecimento, estando diretamente relacionada com a idade 

e com a independência do idoso e sua autossuficiência. Indivíduos de maior idade 

terão mais dificuldade para realizar as suas AVD’S devido a tendência de ter um 

comprometimento maior na CF. Dentre os princípios indispensáveis para manter uma 

boa qualidade funcional destaca-se o equilíbrio. Sendo este, uma das alterações mais 

importantes que o indivíduo sofre com o aumento da idade pois faz-se necessário a 

presença do mesmo para realizar a maioria das AVD’S. A falta de equilíbrio, redução 

de foça e outras capacidades, aumentam o risco de quedas na pessoa idosa 

(CHAGAS et al., 2018). 

A fisioterapia possui diversos recursos que visam a melhora do equilíbrio com 

o objetivo de prevenir quedas. O treinamento com exercícios sensórios-motores e 

proprioceptivos restauram a estabilidade dinâmica e melhoram as habilidades de 

controle motor, sendo possível construir uma boa capacidade funcional. (GOMES, et 

al., 2016) 

Diante do exposto, surgiu o interesse em estudar se idosos ativos participantes 

de atividades em um clube para idosos apresentam risco de quedas. Neste 
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direcionamento, podem ser traçadas estratégias e ações para prevenção de quedas 

e promoção de um envelhecimento ativo, contribuindo com os profissionais de saúde 

que lidam com essa faixa etária, os próprios idosos e comunidade acadêmica. 

Portanto, este estudo levantou o seguinte questionamento: qual o risco de quedas em 

idosos ativos participantes de atividades socioeducativas em um clube? E qual a 

relação entre a prevenção de quedas e o envelhecimento ativo. Para responder a esse 

questionamento, o estudo teve como objetivo avaliar o risco de quedas em idosos 

ativos participantes de atividades socioeducativas em um clube e sua relação com o 

envelhecimento ativo. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

O envelhecimento natural gera modificações morfológicas, bioquímicas e 

funcionais, modificando, progressivamente o organismo. Este processo leva a 

desordem que eleva o traçado de enfermidades no idoso. À medida que as 

circunstâncias deste processo progridem, ocorre uma diminuição das funções vitais, 

gerando um importante declínio na capacidade da pessoa idosa em resistir ao menor 

trauma (NEVES et al., 2016). 

Conforme Portella e Lima (2018) a idade avançada é caracterizada também 

pelo aparecimento de inúmeras disfunções no estado de saúde que não se 

emolduram no domínio da doença, sendo estes, complexos e inclinando-se a 

acontecer no decorrer da existência. As síndromes geriátricas, dentre elas a falta de 

equilíbrio postural com a ocorrência das quedas, são exemplos destas disfunções. As 

interações medicamentosas, fragilidade muscular e fatores ambientais, entre outros, 

podem ser citados como fatores que predispõem as quedas. 

Segundo Vieira, Aprile e Paulino (2014) a queda é definida como a ausência de 

aptidão para retificar o deslocamento do corpo durante seu movimento no espaço; 

constituindo na pessoa idosa uma das principais complicações clínicas e de saúde 

pública em consequência da elevação da incidência, custos assistenciais e 

posteriores agravos na saúde do idoso. 
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O crescente número de quedas tem sido apontado como um problema de 

saúde pública, em razão da alta taxa de eventualidade, as sequelas para a saúde e 

os custos assistenciais ocasionados. Esse acontecimento eleva de maneira 

progressiva com a idade em ambos os sexos, estudos revelam que indivíduos maiores 

de 65 anos tem episódio de queda no mínimo uma vez por ano, dado que 40% delas 

tem idade superior a 85 anos e que o elevado número de quedas pode estar 

correlacionado ao sedentarismo (SANTOS; LIMA; LIMA, 2016). 

A queda na pessoa idosa pode vir acompanhada de problemas físicos, como 

fraturas, entorses e lesões musculoesqueléticas acarretando um aumento no número 

de hospitalizações e consumo de serviços sociais de saúde, e em casos extremos, 

levando à morte. Além dos problemas físicos, o idoso sofre também com problemas 

psíquicos e sociais advindos do medo de sofrer novas quedas, trazendo como 

consequência a ausência da independência que convida ao isolamento social e 

predispõe a institucionalização, perdendo então, capacidade funcional e reincidindo 

quedas (CRUZ et al., 2015). 

A prática de exercício físico com um protocolo voltado para a população idosa 

é de grande importância na prevenção de quedas, uma vez que leva a menor 

instabilidade corporal durante as suas AVD’S, evitando também, algumas 

consequências advindas das quedas, como as fraturas e imobilizações que diminuem 

a autonomia e a qualidade de vida do idoso (VIEIRA; APRILE; PAULINO, 2014). 

 A atuação fisioterapêutica é primordial na prevenção de quedas em idosos pois 

é através da fisioterapia que a pessoa idosa conseguirá orientação adequada para 

realizar alongamentos, atividades físicas, fortalecimento muscular, treino de marcha e 

equilíbrio, sempre almejando conservar ou melhorar a capacidade funcional, redução 

das limitações e incapacidades, gerando, assim, uma maior independência 

(OLIVEIRA et al., 2017). 

 A fisioterapia é um grande meio para prevenir que as quedas aconteçam e 

evitar a reincidência delas, reduzindo complicações e viabilizando a melhoria na 

qualidade de vida. Se estas acontecerem é importante saber como treinar os 

pacientes sobre como lidar com as consequências deste evento, sendo de suma 

importância traçar uma conduta fisioterapêutica com o objetivo de reconquistar a 

autoestima e a segurança desses indivíduos. Pode-se fazer uso da cinesioterapia que 
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elevem a capacidade postural e física, como também, da hidroterapia e exercícios que 

trabalhem a flexibilidade (SILVA, 2018). 

Na visão de Souza e Morsch (2018) a cinesioterapia é uma das modalidades 

terapêuticas que mais se sobressaem na fisioterapia, fundamentando-se na atuação 

de exercícios físicos com finalidade terapêutica e propósito de manter ou reabilitar a 

motricidade das pessoas, sendo um recurso importante principalmente no idoso, pois 

é capaz de promover saúde e prevenir incapacidades. Este recurso respalda-se no 

uso do movimento ou atividade física como método terapêutico, combinando diversos 

exercícios, podendo incorporar o fortalecimento muscular. Na pessoa idosa, esta é 

essencial para conservar a capacidade funcional pois incita o idoso a efetuar 

atividades funcionais e movimentos que garantem um envelhecimento bem-sucedido. 

Além da cinesioterapia, a hidroterapia é uma técnica fisioterapêutica que 

também é muito utilizada quando o foco é prevenção de quedas na pessoa idosa. Esta 

técnica, conduzida em ambiente aquático, consiste na utilização de manuseios e 

técnicas específicas como a hidrocinesioterapia. Ao submergir o corpo humano no 

meio líquido, acontecem alterações cinesiológicas, fisiológicas e terapêuticas 

advindas dos efeitos físicos deste meio, que irão favorecer o movimento, sendo 

bastante indicado para o idoso (FRANCIULLI et al., 2015). 

Conforme Cordeiro et al. (2015) uma das diferentes maneiras de treinamento 

que vem sendo utilizada ultimamente com objetivo de manter a funcionalidade em 

idosos e reduzir o risco de quedas é o treinamento sensório-motor com base em 

atividades funcionais que representem as AVD’S. Esse tipo de treinamento almeja 

aumentar a força muscular, atuando de maneira funcional, sendo capaz de ajudar a 

manter e melhorar a autonomia dos idosos, trazendo, como consequência, a melhora 

da mobilidade e a prevenção de quedas. 

De acordo com Mourão et al. (2018) para prevenir as quedas é importante 

avaliar o ambiente que o idoso vive, devendo ser um local seguro, confortável, 

funcional e adaptado para as limitações que o envelhecimento impõe. A prevenção 

começa pela promoção através do profissional de saúde, que deve orientar para 

algumas modificações essenciais no ambiente que o idosos reside, como: Investir em 

pisos antiderrapantes e rampas; evitar tapetes e desníveis de piso; organizar os 

móveis do ambiente com finalidade de deixar a passagem livre; manter pisos e 

assoalhos livres de substâncias escorregadias. Incentivar a deambulação também é 
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um fator essencial, mesmo que ele faça uso de dispositivos auxiliares como 

andadores e bengalas. 

É conhecido que a prática regular de exercício físico é essencial para o bem-

estar e a qualidade de vida do indivíduo, sendo benéfico para todas as idades, 

prevenindo o surgimento de várias enfermidades crônicas, modificações físicas e 

psíquicas. A atividade física pode ser executada tanto em ambientes particulares, 

como academias, clubes recreativos ou em ambientes públicos como centros 

esportivos municipais e Academias da Terceira Idade. Nestes respectivos ambientes, 

a interação entre os idosos é facilitada, acarretando desenvolvimento da socialização 

e ocasionando melhora na qualidade de vida (SILVA et al., 2016). 

 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

 

 A pesquisa caracterizou-se como exploratória, descritiva, com abordagem 

quantitativa dos dados. Foi realizada em um clube da pessoa idosa localizado na 

cidade de João Pessoa/PB. A coleta dos dados ocorreu no período de agosto a 

setembro de 2019 e contou com uma amostra de 30 idosos selecionados de maneira 

não probabilística por conveniência. Foram incluídos nessa pesquisa idosos de ambos 

os sexos, com idade superior ou igual a 60 anos, que eram participantes ativos das 

atividades socioeducativas do clube e que aceitaram participar voluntariamente e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Foram excluídos do 

estudo idosos que não tiveram condições de responder os questionamentos da 

entrevista e não possuíam capacidade de realizar os testes propostos para este 

estudo. 

 A primeira etapa de coleta dos dados foi realizada por meio da aplicação do 

Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para avaliar a capacidade cognitiva da 

amostra, e continha questões que avaliaram a orientação espacial e temporal, 

memória, atenção e cálculo, praxia construtiva visual e linguagem. O escore do Mini 

Exame do Estado Mental varia de 0 a 30 pontos com pontos de corte diferenciados 

por escolaridade: para analfabetos o mínimo de 20 pontos; com escolaridade entre 1 
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a 4 anos, 25 pontos; de 5 a 8 anos, 26,5 pontos; de 9 a11 anos, 28 pontos e acima de 

11 anos de escolaridade, 29 pontos (GAVI et al., 2018). 

A segunda etapa foi composta por uma entrevista contendo informações 

sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade, raça, religião, estado civil, número de 

filhos, situação de moradia, profissão, renda mensal); questões relacionadas ao tempo 

que participa do clube, atividades que pratica e histórico de quedas. A terceira etapa 

foi realizada com a aplicação da Escala de risco de quedas de Downton responsável 

por identificar alguns fatores presentes nas quedas a fim de poder determinar suas 

causas para corrigi-las. Nela estão agrupados os seguintes fatores: quedas anteriores, 

administração, avaliação da presença de risco para queda em idosos. Cada pergunta 

vale 1 ponto e o escore > 2 é considerado um alto risco de quedas. (LUIZ; BRUM, 

2017).  

A quarta etapa ocorreu com a utilização da Escala Timed up and go (TUG) que 

avalia a mobilidade, quantificando, em segundos, o tempo que a pessoa leva para 

efetuar a atividade de levantar da cadeira, caminhar três metros, virar, voltar rumo à 

cadeira e sentar novamente. O teste começa com o indivíduo sentado e com as costas 

apoiadas na cadeira. O cronômetro é ligado após o participante começar o movimento 

e parado somente quando ele retornar ao posicionamento inicial (RUZENE; NAVEGA, 

2014). Após a realização do teste TUG, é feita a classificação de acordo com o tempo 

gasto para realizá-lo (menos de 10 segundos: baixo risco de quedas; 10 a 20 

segundos: médio risco de quedas; e acima de 20 segundos: alto risco de quedas) 

(SOUZA et al., 2017). 

O presente estudo respeitou a Resolução 466/12 e o Estatuto do Idoso (Lei 

Federal nº 10741 de 1 de outubro de 2003). Os participantes assinaram o termo de 

consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a participação foi voluntária, sendo 

preservado do anonimato do participante. 

Ressalta-se que essa pesquisa fez parte de um projeto de pesquisa maior 

intitulado: “Estudo sobre os fatores determinantes para o envelhecimento ativo”, 

que foi desenvolvida sob a orientação e responsabilidade da professora Dra. Olívia 

Galvão Lucena Ferreira do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de João 

Pessoa - UNIPÊ. Após a aprovação do referido projeto no Comitê de Ética em 

Pesquisa do UNIPÊ, (data da aprovação em 18 de julho de 2019, nº do Parecer 

3.459.537 e nº do CAAE 15619519.0.0000.5176) a coleta foi iniciada. 
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Os dados coletados foram tabulados em um banco de dados, submetidos a 

uma análise estatística descritiva, apresentados em tabelas e gráficos, sendo 

utilizado, portanto, o software Excel 2013. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A amostra foi composta por 30 idosos, na faixa etária entre 60 a 83 anos (M= 

74,5; DP= 0,7), sendo 50% deles na faixa etária maior que 70 anos, 27% entre 60 a 

65 anos e 23% entre 66 a 70 anos. A maioria eram do sexo feminino 67% e o sexo 

masculino apresentou 33%. Quanto a escolaridade, foi observado que a maioria 

possuía ensino médio 43%, ensino superior 37%, ensino fundamental 17%, sem 

escolaridade 3%. A maioria dos entrevistados eram aposentados ou pensionistas, 

sendo 94%, 3% empresário e 3% dona de casa. Segundo a renda dos entrevistados 

a maioria revelou possuir renda média acima de 3 salários mínimos representando 

47%. Quanto ao estado civil a maioria tinha status de união estável 47%, viúvo(a) 

30%, solteiro(a) 13% e divorciado 10%. Uma descrição mais detalhada da amostra 

pode ser observada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Dados sociodemográficos de idosos participantes do estudo (n=30) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  

 

Variáveis Nível N % 
Sexo Feminino 20 67% 
 Masculino 10 33% 
Faixa etária 60 a 65 8 27% 
 66 a 70 7 23% 
 > 70 15 50% 
Grau de escolaridade Sem escolaridade 1 3% 
 Ensino fundamental  5 17% 
 Ensino médio  13 43% 
 Ensino superior  11 37% 
Estado civil Solteiro(a) 4 13% 
 União Estável 14 47% 
 Viúvo(a) 9 30% 
 Divorciado(a) 3 10% 
Ocupação Aposentado ou pensionista 28 94% 
 Empresário 1 3% 
 Dona de casa 1 3% 

Renda Mensal Até 1 salário mínimo 8 27% 
 De 1 a 3 salários mínimos 8 27% 
 Acima de 3 salários mínimos 13 47% 
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O estudo revelou que a maioria da amostra possui ensino médio e superior, 

tendo média salarial acima de 3 salários mínimos e aposentados. O elevado índice 

salarial da amostra pode ser explicado pelo fato do clube, apesar de gratuito, está 

localizado em um bairro nobre onde costumam residir pessoas com grande capital. O 

estudo de Jonck et al. (2014) constata que indivíduos com maior grau de estudo e 

condições materiais de vida estão mais propensos a praticar atividade física e adotar 

hábitos saudáveis. 

A escala de Downton revelou que 70% (n= 21) dos idosos relataram já ter 

sofrido quedas. Quando perguntado ao uso de medicações 27% (=8) revelaram não 

fazer uso de nenhum tipo de medicamento, 23% (n=17) fazem uso de hipotensores, 

13% (n=4) usam tranquilizantes e/ou sedativos, 7% (n=2) utilizam antiparkinsonianos 

e 35% (n=10) utilizam outros medicamentos. 10% (n=3) revelaram não apresentar 

nenhum déficit sensorial, 87% (n=26) apresentaram alterações visuais e 3% (n=10) 

revelaram alterações auditivas. 100% (n=30) apresentaram-se orientados e tinham 

deambulação normal. Ao responder os questionamentos da tabela abaixo podiam ser 

marcadas mais de uma opção nas variáveis “medicações” e “déficits sensoriais”. Esta 

descrição pode ser observada na tabela 2 a seguir.  

  

Tabela 2 – Aplicação da Escala de Downton nos idosos participantes do estudo (n=30) 
Variáveis Nível N % 

Quedas anteriores Sim 21 70% 
 Não 9 30% 

Medicações Nenhum 8 27% 
 Tranquilizantes, sedativos 4 13% 
 Hipotensores 17 23% 
 Antiparkinsonianos 2 7% 
 Antidepressivos 1 3% 
 Outros medicamentos 10 35% 

Déficits Sensoriais Nenhum 3 10% 
 Alterações visuais 26 87% 
 Alterações auditivas 1 3% 

Estado mental Orientado 30 100% 

Deambulação Normal 30 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

De acordo com os dados colhidos através da escala de Downton, 70% dos 

idosos relataram já ter sofrido algum episódio de quedas. A ocorrência deste evento 

é comum em pessoas idosas, pois o envelhecimento afeta a eficácia do sistema 

nervoso central (SNC) para desempenhar o processamento do sistema vestibular, 

visual e proprioceptivo. A redução progressiva da velocidade de condução das 
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informações modifica o controle postural que gera instabilidade ao idoso, predispondo 

as quedas. (SILVEIRA; FILIPPIN, 2015) 

As alterações morfológicas e fisiológicas que a estrutura ocular sofre ao longo 

do envelhecimento interferem na acuidade visual dos idosos. Vários estudos 

mostraram que o enfraquecimento da visão resultante do envelhecimento fisiológico 

favorece a redução da estabilidade postural e aumentam o risco de quedas e fraturas 

de idosos. (ESQUENAZI; SILVA; GUIMARÃES, 2014) 

Foi verificado que 83% da amostra faz uso de algum tipo de medicamento, 

principalmente para controle de hipertensão arterial (23%). O estudo de Souza et al. 

(2017) revela que o uso de medicamentos e a presença de doenças são dois fatores 

importantes para risco de quedas, sendo estes diagnósticos clínicos considerados 

eventos próprios do envelhecimento, onde as doenças crônicas ocorrem, geralmente, 

associadas. 

Sabe-se que os medicamentos podem influenciar no processo de 

envelhecimento, contudo, este não foi um fator impeditivo para deixar de realizá-las. 

O grupo participa diariamente de atividades que trabalham o equilíbrio, força, 

propriocepção e não relatam problemas para realizá-los.  

De acordo com o resultado obtido pela escala de Downton a média total foi 2,8 

(DP=1,27035157), o que corresponde a alto risco de quedas levando em consideração 

a amostra total. No sexo feminino o resultado médio foi 2,9 (DP=1,28366) 

correspondendo a alto risco de quedas. O sexo masculino apresentou média de 2,6 

(DP=1,39044357) resultando em alto risco de quedas.  

 

Tabela 3 – Resultados do teste Timed up and go e escala de Downton (n=30) 
 
Teste Média DP 

DOWNTON Sexo feminino: 2,9 
Sexo masculino: 2,6 
Total: 2,8 

Sexo feminino: 1,28366 
Sexo masculino: 1,39044357 
Total: 1,27035157 

TUG Sexo feminino: 9,6s 
Sexo masculino: 10,9s 
Total: 10s 

Sexo feminino: 2,725202 
Sexo masculino: 2,985879 
Total: 2,12132 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A escala de Downton foi selecionada para este estudo pois possui eficácia 

comprovada e validação no Brasil, possuindo sensibilidade de 81,1% e especificidade 

de 24,7% (CANTANHÊDE, 2017). De acordo com os resultados obtidos neste estudo 

foi constatado que 60% obtiveram um escore maior que 2, levando a interpretação de 
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alto risco de quedas para a amostra coletada. O sexo feminino obteve média de 2,9 

(DP=1,28366) e o masculino 2,6 (DP=1,39044357) ambos os sexos com alto risco de 

quedas. 

Na avaliação do teste de TUG, a metade dos idosos 50% (n=15) foram 

classificados com baixo risco de quedas, 47% (n=14) com médio risco de quedas e 

3% (n=1) apresentou alto risco de quedas. O sexo feminino (n=20) obteve a média de 

9,6 segundos (DP= 2,725202) resultando em baixo risco de quedas e o sexo 

masculino (n=10) obteve média de 10,9 segundos (DP= 2,985879) resultando em 

médio risco de quedas.  

 

Tabela 4 – Aplicação do TUG nos idosos participantes do estudo (n=30) 
Variáveis N % 

Baixo risco (menor que 10s) 15 50% 

Médio risco (10 a 20s) 14 47% 

Alto risco (maior que 20s) 1 3% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Os resultados indicam, que quanto menor o tempo de desempenho no TUG, 

melhor é a capacidade dos idosos à resolução das atividades funcionais. O estudo de 

Nascimento et al. (2019) identifica que a lentidão dos idosos é um fator contribuinte 

para o risco de quedas. Porém, há controvérsias sobre este fato pois existem outros 

fatores que interferem no risco de quedas este teste não avalia, como distúrbios no 

sistema visual, vestibular, sensorial e auditivo, além de interações medicamentosas e 

o declínio cognitivo, corroborando com o alto risco de quedas encontrado pela escala 

de Downton que avalia estas variáveis. 

As atividades desenvolvidas no Clube do Idoso trabalham equilíbrio, força, 

propriocepção trazendo benefícios que auxiliam o idoso a manter a independência e 

a autonomia. O estudo de Souza et al. (2017) revela que os idosos praticantes de 

atividade física obtiveram melhor resultado no TUG quando em comparação aos 

idosos sedentários, levando a conclusão de que os idosos que praticam atividade 

física apresentam uma melhor mobilidade e uma menor propensão a quedas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa objetivou avaliar o risco de quedas em idosos ativos 

participantes de atividades socioeducativas em um clube e sua relação com o 

envelhecimento ativo. Deste modo, o estudo evidenciou que o envelhecimento ativo 

pode contribuir para um menor risco de quedas visto que, o TUG revelou que 50% 

dos entrevistados possuem baixo risco e 47% médio risco de quedas. Porém, de 

acordo com a escala de Downton o desempenho médio dos idosos revelou um alto 

risco de quedas, levando a interpretação que ser ativo não elimina o risco de quedas. 

As atividades realizadas no clube têm grande impacto na qualidade de vida 

dos idosos, principalmente na mobilidade, uma vez que todos os entrevistados 

revelaram ter deambulação normal de acordo com a escala de Downton e a maioria 

obteve bons resultados no TUG. A inserção dos idosos em espaços que proporcionam 

atividades que os mantenham ativos é imprescindível pois acarreta diversos 

benefícios na esfera social, física e psicológica do indivíduo e consequentemente leva 

ao bem estar biopsicossocial. 

Diante disso, a inclusão do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar é 

fundamental, visto que, através de exercícios físicos devidamente monitorados e 

programados poderão proporcionar melhoras na capacidade funcional do idoso, 

reduzindo, assim, o risco de quedas. 

Ressalta-se a importância que outros estudos sejam realizados com o objetivo 

de aprofundar o tema viabilizando ampliação do conhecimento científico acerca do 

risco de quedas em idosos e sua relação com o envelhecimento ativo. 
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RESUMO 

 

 

Diversas mudanças ocorrem no organismo durante o processo de envelhecimento 
fisiológico, dentre elas a alteração do equilíbrio que ocasiona modificações 
progressivas e com influência direta no controle postural de cada indivíduo. Esse 
estudo objetivou analisar as produções cientificas acerca do equilíbrio de idosos que 
praticam atividades fisioterapêuticas. Tratou-se de uma revisão integrativa que buscou 
responder a seguinte questão norteadora: Qual a influência da fisioterapia no 
equilíbrio de idosos? Foi realizada uma busca nas bases de dados Medline, Lilacs, 
Scielo, Pubmed e PEDro, no período entre 2011 e 2020 a partir dos descritores: 
“Idoso”, “Equilíbrio Postural”, “Fisioterapia” e “Modalidades de Fisioterapia” nos 
idiomas português e inglês no período de 2011 a 2020. Após aplicar os critérios de 
inclusão e exclusão, foram selecionados uma amostra de 14 artigos científicos, que 
trouxeram diversos protocolos de intervenção para a manutenção do equilíbrio dos 
idosos, cujas condutas mostraram-se eficazes em todos os estudos.  
 
Palavras-Chave: Idoso. Equilíbrio Postural. Fisioterapia. Modalidades de 
Fisioterapia. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O envelhecimento humano é um processo biológico complexo, contínuo que se 

caracteriza por alterações celulares e moleculares, com diminuição progressiva da 

capacidade de homeostase do organismo levando a senescência. Com isso, se faz 

necessário à conscientização do processo de envelhecimento, bem como suas 

alterações e as intervenções necessárias para o avanço da idade de forma saudável, 

proporcionando qualidade de vida (OLIVEIRA et al., 2016).  
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Segundo Hueb e Feliciano (2012), denomina-se equilíbrio ao estado em que se 

encontra um corpo quando as forças que agem sobre ele se compensam e anulam 

reciprocamente, sem causar mudança em sua posição. O equilíbrio corporal 

satisfatório exige uma, profunda conexão dos sistemas sensorial e motor, para que 

assim aconteça a preservação da postura estável (equilíbrio estático), ou em 

movimento (equilíbrio dinâmico), de maneira harmônica e exata. O déficit postural do 

indivíduo pode suceder da alteração proprioceptiva (percepção da postura e da 

movimentação do corpo), vestibular (posição e movimento da cabeça), ou visual 

(relações espaciais).  

Dentre as consequências do desequilíbrio no idoso, Fontes et. al., (2019) 

ressaltam que o mais comum é o evento de queda, o medo de cair e a própria pré-

disposição à queda. Este cenário leva a um possível isolamento social e 

consequentemente diminuição na qualidade de vida, que causam insuficiências nas 

atividades básicas de vida diária. 

O fisioterapeuta atua diretamente na prevenção e diminuição das prováveis 

limitações adquiridas. Esse profissional de saúde desempenha um papel crucial junto 

a essa população, atuando na prevenção e diminuição dos possíveis 

comprometimentos adquiridos ao longo desse processo e contribui para a adaptação 

dos indivíduos a essa nova fase (MARQUES et al., 2016).  

Diante disto, o presente estudo é relevante, pois ainda há pouco conhecimento 

por parte dos indivíduos sobre as diversas formas retardar alterações biológicas do 

envelhecimento, como os déficits no equilíbrio, prevenindo agravos à sua saúde e 

promovendo um envelhecimento saudável. Visto que o equilíbrio é de extrema 

importância para as práticas de vida diária do idoso, a atividade fisioterapêutica tem 

influência direta nesse processo de adaptação, visando sempre à independência 

funcional e autonomia do indivíduo. Ter essas informações ajuda não só ao indivíduo, 

mas a toda família, por favorecer as atividades funcionais nesse processo de 

envelhecimento, tornando-o ativo e auxiliando inclusive nos aspectos sociais. Sendo 

assim, esse estudo levanta a seguinte questão: Qual a influência da fisioterapia no 

equilíbrio de idosos? Para responder ao questionamento, este estudo teve como 

objetivo analisar a produção científica acerca do equilíbrio de idosos que praticam as 

atividades fisioterapêuticas. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

 Tratou-se de uma revisão integrativa e para a sua realização foram adotadas 

as seguintes etapas metodológicas: identificação do tema e da questão norteadora; 

seleção da amostra a partir do estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; 

caracterização dos estudos selecionados; avaliação, interpretação e discussão dos 

resultados; finalizando com a apresentação da revisão. 

Para responder à questão norteadora, foi realizada a busca de artigos 

disponíveis em periódicos nacionais e internacionais indexados nas bases de dados 

Medline, Lilacs, Scielo, Pubmed e PEDro, no período entre 2011 e 2020. Foram 

selecionados os descritores disponíveis na lista Health Science Descriptors/Medical 

Subject Headings (DeCS/MeSH): “Idoso”, “Equilíbrio Postural”, “Fisioterapia” e 

“Modalidades de Fisioterapia” nos idiomas português e inglês. 

Foram considerados como critérios de inclusão: artigos publicados no período 

entre 2011 a 2020; artigos com amostra indivíduos com idade igual ou superior a 60 

anos; ambos os sexos; estudos com participantes que pratiquem atividades 

fisioterapêuticas; publicações disponíveis nas línguas portuguesa e inglesa. Foram 

excluídos artigos de revisão e as publicações que não estivessem no formato de artigo 

científico, como livros, teses, dissertações, resenhas, cartas e editoriais. 

Os dados foram coletados a partir da seguinte combinação de descritores, 

encontrando-se 101 publicações na Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), 529 no Sistema Online de Busca e Análise de Literatura 

Médica (MEDLINE), 43 na SciELO (Biblioteca Eletrônica Científica Online), 72 na 

PubMed e 2 na base de dados em evidências na fisioterapia (PEDro), totalizando 747 

títulos.  

Após isso, realizou-se uma leitura dos artigos selecionados com o objetivo de 

localizar os estudos que estavam de acordo com a temática em questão. Nesta etapa 

foram excluídos estudos duplicados ou que não atendiam aos critérios de inclusão 

listados acima. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, o corpus foi 

constituído por 14 artigos, que foram lidos e catalogados. Foram identificados os 

autores e dados referentes à publicação: título, autor/ ano, objetivo do estudo, 

metodologia empregada, resultados e conclusão.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Dos 747 artigos encontrados, 14 foram analisados por atenderem aos critérios 

de inclusão. Os artigos escolhidos para constituir a amostra foram publicados entre os 

anos de 2010 e 2018. Foram realizados estudos na Finlândia, Brasil, EUA/Taiwan, 

Islândia, Japão e Nova Zelândia. As pesquisas foram realizadas com pessoas idosas, 

sendo que a amostra variou de 7 a 182 indivíduos. Os testes mais utilizados para a 

coleta de dados foram Timed up and go (TUG), Escala de Berg, Romberg e Romberg 

sensibilizado. Os tipos de estudo foram: Estudo de intervenção populacional, estudo 

experimental, estudo randomizado, estudo piloto, estudo prospectivo de coorte e a 

prevalência da abordagem quantitativa.  

Após a leitura na íntegra dos artigos foi possível identificar quatro grupos 

temáticos: (1) Avaliação do equilíbrio nos estudos; (2) Exercícios cinesioterapêuticos 

e proprioceptivos no tratamento do desequilíbrio em idosos; (3) Fisioterapia aquática 

e equoterapia na promoção do equilíbrio em idosos; (4) Promoção da saúde e 

prevenção de agravos relacionados ao equilíbrio em idosos; que serão discutidas a 

seguir:  

 

 

3.1 AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO NOS ESTUDOS 

 

 

Para identificar a efetividade ou não das condutas propostas, a maioria dos 

estudos usaram testes de equilíbrio e os mais vistos nos estudos foram: Timed Up 

and Go test (TUG), Berg Balance Scale (BBS) e Teste de Romberg Tandem (Tandem 

Stance).  

 O Timed Up and Go test (TUG) foi utilizado em cinco estudos (ARAÚJO et al., 

2011; HIRASE et al., 2015; SILVA et al., 2011; CALDER et al., 2013). Esse teste 

permite analisar o sentar, transferência da posição sentada para a posição em pé, 

estabilidade da marcha e alterações da marcha, sendo assim um teste prático, 

econômico e de resultado rápido para a identificação de limitações na mobilidade 

funcional do indivíduo. (ARAÚJO et al.,2011; CALDER et al., 2013). Os testes foram 
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realizados antes e após as condutas programadas, os resultados pré-protocolo 

mostram que os idosos que não praticavam exercícios apresentam a média de 

execução desse teste entre 10,1 e 20 segundos, ou seja, um preditor moderado para 

o risco de quedas. 

 A Berg Balance Scale (BBS) foi utilizada por cinco autores (GONTIJO et al., 

2013; NASCIMENTO et al. 2012; SOUZA et al., 2018; CALDER et al., 2013). Esse 

teste analisa o equilíbrio estático e dinâmico, com foco em alcançar, girar, transferir, 

em pé e em pé, composta por 14 itens que possuem atividades comuns na vida 

cotidiana e apresenta grau de dificuldade progressivo. Cada item avaliado é graduado 

de 0 a 4 pontos, sendo o score total final de 56 pontos. (GONTIJO et al., 2013; 

NASCIMENTO et al. 2012). Nos estudos encontrados, os pacientes antes do protocolo 

de exercícios apresentavam, em sua maioria uma pontuação moderada e depois dos 

protocolos, foi observado melhoras significativas no score total da escala de equilíbrio 

de Berg. 

  Os autores Nascimento et al. (2012) e Hirase et al. (2015), utilizaram o Teste 

de Romberg Tandem. Para a execução desse teste o paciente é instruído a ficar com 

as mãos perto do corpo, e um pé a frente do outro. A princípio, os olhos devem ser 

abertos, mas precisam ser fechados após alguns segundos, e assim permanecem por 

30 segundos. Isso é feito para observar a diferença entre oscilações com e sem 

assistência visual (NASCIMENTO et al., 2012).  

 Também foi usado o teste de equilíbrio de Tinnetti (LOPES et al.,2010; 

CALDER et al., 2013), que inclui duas formas de avaliação: equilíbrio em pé e sentado. 

Este teste divide a marcha em velocidade, passo, simetria e equilíbrio ao ficar de pé, 

girando e fechando os olhos. O intervalo de contagem para cada prática é de 0 a 1 ou 

0 a 2; a pontuação mais alta para caminhadas é 12 pontos; equilíbrio 16; um total de 

28 pontos. Na pontuação total do teste, se a pontuação mínima for menor que 19 

pontos, isso indica que quando o risco de queda é alto, a capacidade física é baixa 

(PIOVESAN et al., 2015). 

 

 

 

 



387 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

3.1.1 Exercícios cinesioterapêuticos e proprioceptivos no tratamento do desequilíbrio 

em idosos 

 

 

 Dentre os protocolos de intervenção adotados nos estudos, seis artigos 

utilizaram o alongamento em suas condutas (KRISTINSDOTTIR et al., 2013; AVEIRO 

et al., 2013; LOPES et al., 2010; GONTIJO et al., 2013; SILVA et al., 2011; TANAKA 

et al., 2016). O alongamento visa aumentar a flexibilidade e permitir maior liberdade 

de movimento para tarefas diárias e outras tarefas mais específicas (SILVA et al., 

2011). 

 Dos quinze estudos selecionados foi possível verificar que sete utilizaram em 

seus protocolos de intervenção os treinos de fortalecimento (OLSON et al., 2011; 

AVEIRO et al., 2013; LOPES et al., 2010; GONTIJO et al., 2013; SOUZA et al., 2018; 

SILVA et al., 2011), com enfoque nos membros inferiores. Portanto, foram utilizados 

como auxílio: lleg press, bandas elásticas, caneleiras e halter. O treinamento para 

fortalecimento muscular pode melhorar a qualidade de vida, reduzir o risco de lesões, 

aumentar a produtividade e reduzir o custo do tratamento da doença (COSTA et al., 

2018). 

Dos estudos que utilizaram a cinesioterapia no tratamento do equilíbrio em 

idosos, o estudo de Olson et al. (2011) teve como objetivo determinar a eficácia do 

exercício na melhoria do equilíbrio dinâmico em idosos da comunidade com histórico 

de queda. Seu estudo teve 35 participantes, e foram divididos em dois grupos, primeiro 

grupo teve 19 participantes e foram submetidos a 12 semanas de exercícios de 

flexibilidade, fortalecimento e equilíbrio, no segundo grupo tinham 16 indivíduos e 

constituiu o grupo controle. O estudo mostrou que seus resultados corroboram com a 

hipótese de que um programa de exercícios de 12 semanas pode melhorar as 

habilidades específicas de equilíbrio dinâmico dos idosos da comunidade com 

histórico de quedas.  

Segundo Aveiro et al. (2013), em seu estudo com 37 idosas que executaram 

um protocolo de treinamento que consistia em alongamento, fortalecimento muscular 

do tornozelo e treinamento do equilíbrio, observou que foi um programa eficaz para 

as variáveis avaliadas, dentre elas: o pico de torque isométrico do joelho e o pico de 

torque isocinético do joelho e tornozelo, a aceleração de potência e tempo, que são 
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importantes para as atividades funcionais. E por ser um programa econômico e de 

baixo custo, pode ser aplicado com os idosos a fim de prevenir ou reduzir o risco de 

quedas. 

Silva et al. (2011), fizeram um estudo intervencionista, em Pernambuco, Brasil, 

onde avaliou 18 idosas com idade entre 60 e 82 anos, e as distribuiu aleatoriamente 

em dois grupos: grupo controle com 8 idosas e grupo de intervenção com 10 idosas. 

O grupo intervenção foi submetido a um protocolo de tratamento proposto, durante 10 

semanas, sendo 3 vezes por semana, cada sessão durando 1h. Esse protocolo 

consistia em exercícios para treinamento de equilíbrio, alongamento muscular e 

treinamento de força dos membros inferiores. Em seus resultados foi possível 

observar através do TUG que na avaliação feita no grupo de intervenção antes do 

protocolo, apenas 2 das 10 idosas apresentaram baixo risco de quedas, 7 delas risco 

moderado e 1 idosa apresentou alto risco. Já no pós-intervenção, houve uma 

mudança positiva nesses dados, dos quais 9 idosas apresentaram baixo risco de 

quedas e 3 idosas apresentaram risco moderado. Portanto, o estudo mostrou que, os 

idosos que praticam atividade física apresentam melhor mobilidade e equilíbrio, 

quando comparados com aqueles que não praticam atividade física. 

Souza et al. (2018), em seu estudo contou com a participação de 15 idosas que 

foram divididas em dois grupos: o grupo A, foi submetido a exercícios ativo-resistidos, 

e o grupo B, realizou exercícios proprioceptivos. Ambos os grupos realizaram o 

tratamento duas vezes por semana durante dois meses. Após o tratamento, foi 

possível observar diferenças positivas no grupo A e no grupo B. Logo após 16 

sessões, ao avaliar os dados do grupo B pode-se notar que houve um aumento 

significativo do equilíbrio, comparando as pontuações da escala de Berg antes e após 

a realização do protocolo. Foi possível verificar um aumento dos valores ao parear os 

dados antes da intervenção e um mês após seu término, porém, não houve 

significância estatística, quando comparado ao grupo A. 

 Tanaka et al. (2016) randomizaram os idosos em Grupo Supervisionado (GS; 

n=18); Grupo Domiciliar (GD; n=20) e Grupo Controle (GC; n=18). O GS e GD 

realizaram as condutas duas vezes na semana, por 55 minutos cada sessão, no total 

de 10 semanas. O protocolo de exercícios utilizado pelo estudo foi composto por: 

aquecimento, alongamento, treino de equilíbrio e relaxamento. O equilíbrio dos 
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sujeitos foi avaliado pela posturografia (variáveis velocidade e amplitude média 

antero-posterior (AP) e médio-lateral (ML)).  

 O treino de marcha foi utilizado por quatro estudos, (NASCIMENTO et al., 2012; 

KRISTINSDOTTIR et al., 2013; LOPES et al., 2010; LUSTOSA et al 2010), esse treino 

tem como objetivo a manutenção ou recuperação da força e do equilíbrio do indivíduo.  

O estudo de Nascimento et al. (2012) teve a participação de nove idosos, com 

uma média de 72 anos de idade, e utilizou, apenas como programa de intervenção, 

um treinamento proprioceptivo associado a marcha. Utilizou-se quatro tipos de solos 

com dificuldades progressivas, com distância aproximada de dois metros cada, 

totalizando oito metros. Em seus resultados com relação ao equilíbrio dos idosos, foi 

possível observar na escala de equilíbrio de Berg uma melhora significativa, no pré-

teste os idosos fizeram em média 50 pontos, já na reavaliação após o protocolo, eles 

apresentaram 53 pontos, o que significa ados neste estudo, pode-se concluir que há 

eficácia no treinamento proprioceptivo específico. 

Em contrapartida, no estudo de Lustosa et al. (2010), realizado com 7 idosos 

com idade média de 71 anos, e teve como objetivo em seu estudo verificar o efeito de 

um programa de oito semanas de exercícios funcionais em idosas da comunidade, 

avaliando o impacto nas atividades instrumentais de vida diária (AIVD) e no equilíbrio 

unipodálico. Esses exercícios consistiram em marcha em flexão plantar, dorsiflexão, 

permanência em alternância de apoio unipodálico, marcha lateral com flexão de 

quadril aumentada e marcha Tandem. Nos resultados, quando comparado o antes e 

depois do programa de exercício, não se observou diferença estatística significante 

na permanência de apoio unipodalico. Porém a capacidade de realizar as atividades 

de vida diária (AIVD) mensuradas pelo índice de Lawton mostrou uma diferença 

significativa entre o antes e depois. Os resultados mostram que, o programa de 

exercícios funcionais proposto melhora significativamente o desempenho das AIVD e 

tem uma tendência a melhorar o equilíbrio estático da amostra de idosos na 

comunidade. 

O estudo de Nascimento et al. (2012), objetivou analisar os efeitos de quatro 

semanas de treinamento de propriocepção no equilíbrio postural de idosos para 

determinar a eficácia de uma estratégia de intervenção simples. Seu estudo teve a 

participação de nove idosos, de ambos os gêneros, esses indivíduos foram 

submetidos a um treinamento proprioceptivo, durante quatro semanas. A partir da 
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comparação dos níveis de equilíbrio do grupo antes do início da intervenção e após 

quatro semanas de treinamento, foi observado que no teste de Romberg houve 

diminuição das oscilações que representam risco de queda. Com isso, o artigo supõe 

que o treinamento proprioceptivo apresenta uma oportunidade para prevenção de 

quedas e promoção à saúde por meio de independência funcional da população idosa. 

Hirase et al (2015), em seu artigo examinaram se o treinamento de equilíbrio 

realizado usando uma almofada de espuma de borracha era mais benéfico do que o 

treinamento de equilíbrio realizado em uma superfície plana estável em adultos mais 

velhos, em um período de 4 meses. Contaram com a participação de 93 indivíduos, 

que foram divididos em três grupos, sendo o primeiro grupo submetido a um protocolo 

com a espuma de borracha, o segundo grupo submetido a exercícios em uma 

superfície estável e o terceiro grupo foi um grupo controle. Ao comparar os resultados 

dos três grupos, ficou claro que o primeiro grupo mostrou melhorias significativas em 

comparação com o grupo dois e três. Portanto, o principal achado desse estudo foi o 

uso da espuma de borracha como instrumento de auxílio para um programa de 

treinamento de equilíbrio, que melhorou a função física dos idosos.  

De acordo com o estudo de Lopes et al. (2010), que aplicou um protocolo de 

tratamento consistindo em: aquecimento, alongamento, fortalecimento, equilíbrio, 

marcha e relaxamento por 16 sessões, a fim de verificar a eficácia de um programa 

fisioterapêutico para equilíbrio em idosos institucionalizados. Esse protocolo foi 

proposto para sete idosos institucionalizados com uma média de idade de 75 anos de 

idade, todos do sexo masculino. Na avaliação utilizaram a escala de equilíbrio e 

mobilidade de Tinetti, separada em dois quesitos: equilíbrio que tem como score total 

16 pontos e marcha tendo a pontuação máxima de 12 pontos. Na avaliação inicial 

fazendo referência a modalidade equilíbrio os pacientes apresentaram uma média de 

score de 10,5 já na reavaliação a média foi de 13,8. Com relação a marcha, 

inicialmente apresentaram uma média de 7,3 e na reavaliação fizeram 10,3 pontos. 

No estudo de Kristinsdottir et al. (2013), 37 idosos entre 70 e 92 anos, foram 

submetidos a 18 sessões de treinamento multissensorial de equilíbrio com duração 

de aproximadamente 45 minutos, 3 vezes por semana. O estudo avaliou os efeitos 

combinados de mecanismos mecânicos e de propriocepção, mecanismos 

vestibulares e de prevenção de quedas no controle postural, capacidade funcional, 

confiança nas atividades da vida diária (AVD) e frequência de quedas. Em seus 
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resultados, os autores mostraram que os sujeitos desse estudo tiveram um 

desempenho significativamente melhor em todos os testes, e que o treinamento 

específico multissensorial e de prevenção de quedas foram intervenções eficazes 

para melhorar o controle postural, a capacidade funcional e a confiança nas atividades 

diárias de pacientes idosos instáveis. 

 O treinamento de vibração de corpo inteiro (VTCV) é um exercício que pode 

ser benéfico em idosos. Calder et al., 2013 abordou esse protocolo de intervenção 

para avaliar o efeito do treinamento de vibração de corpo inteiro de baixa intensidade 

na marcha, equilíbrio e qualidade de vida relacionada à saúde em voluntários idosos 

ativos. Estudo realizado com 38 idosos, de ambos os sexos, que realizaram o 

exercício proposto em quatro sessões de 75 segundos, com 90 segundos de 

descanso entre as sessões. Após a intervenção foi possível observar significativas 

melhorias na análise simples da marcha em seis meses, e no teste de Berg que foi 

aplicado aos indivíduos onde houve um aumento na pontuação quando com parado 

aos dados antes do exercício. Sugerindo que o treinamento de vibração de corpo 

inteiro melhorou a velocidade da marcha e o equilíbrio desses idosos. A vibração 

corporal acontece por meio de uma máquina com uma plataforma de vibração, onde 

os pacientes ficam em pé com os joelhos semiflexionados. (CALDER et al., 2013) 

 

 

3.1.2 Fisioterapia aquática e equoterapia na promoção do equilíbrio em idosos 

 

 

 Foi observado em um dos estudos a utilização da equoterapia e sua relação 

com o equilíbrio em pessoas idosas. A equoterapia é um método terapêutico e 

educacional, que através de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas da saúde, 

educação e equitação, utilizam o cavalo para buscar o desenvolvimento 

biopsicossocial dos pacientes. (SILVA et al., 2017). 

O estudo de Araújo et al. (2011), que teve como objetivo verificar se a 

equoterapia é capaz de produzir alterações no equilíbrio de idosos, em sua proposta 

de intervenção, foram realizadas oito semanas de equoterapia, duas vezes por 

semana, totalizando 16 sessões, com duração de 30 minutos cada. Cada sessão 

consistiu em variações de andaduras do cavalo (passo e trote), de piso (areia, asfalto 
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e gramado), de terreno (plano, acidentado e inclinado), mudanças de direção e de 

combinações de movimentos. Contou com amostra de 17 idosos, que foram divididos 

da seguinte forma: 7 fizeram parte do grupo experimental (GE), e 10 do grupo controle 

(GC), de ambos os sexos. Participaram do estudo indivíduos com idades entre 60 e 

84 anos de idade. Neste estudo, verificou-se efeito do tratamento de equoterapia 

através da variável TUG. As médias de execução desse teste se apresentaram abaixo 

de 10 segundos, confirmando que 16 sessões de equoterapia foram suficientes para 

proporcionar menor risco de quedas em idosos. Porém o estudo ressalta que no pré-

teste os grupos não apresentaram grandes limitações no equilíbrio postural o que 

pode ser considerado um fator limitador. 

 Outro recurso fisioterapêutico utilizado no tratamento do equilíbrio em idosos 

observado nessa revisão foi a terapia aquática. Souza Junior et al. (2017), adotou um 

programa de terapia aquática como conduta em seu estudo para investigar os seus 

efeitos sobre o equilíbrio corporal de idosos. A amostra desse estudo foi dividida em 

dois grupos: grupo experimental (GE) (n=27) e grupo controle (GC) (n=10). O GE 

participou da hidroginástica duas vezes na semana, com duração de 50 minutos por 

16 semanas. As aulas foram divididas em três partes: dez minutos de aquecimento, 

trinta minutos para os exercícios e dez minutos de relaxamento e/ou alongamento. 

Nos exercícios de aquecimento, a duração de cada exercício foi de aproximadamente 

dois minutos, dependendo da intensidade. O relaxamento foi usado apenas para nas 

aulas que exigiam um esforço físico maior. Foi possível observar nos resultados que 

o GE teve um melhor desempenho no deslocamento total e na amplitude 

anteroposterior, quando comparado ao GC.  

 Estudiosos afirmam que dentre os efeitos que a hidroterapia oferece, está a 

influência na melhora do equilíbrio corporal dos idosos, portanto a prática da terapia 

aquática pode ser um meio de reabilitação eficaz para essa alteração. (MESQUITA et 

al., 2010) 

 Diante dos poucos estudos encontrados nessa amostra que abordem a 

utilização das modalidades fisioterapia aquática e equoterapia, sugere-se que mais 

estudos sejam realizados para aquisição de dados científicos da influência desses 

recursos no tratamento do equilíbrio em idosos, assim como, outros que não surgiram 

nessa amostra a exemplo do Pilates.  
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3.1.3 Promoção da saúde e prevenção de agravos relacionados ao equilíbrio em 

idosos 

 

 

 O processo de envelhecimento é inevitável, e as disfunções que o acompanha, 

podendo levar a alterações posturais, resultando em perda de equilíbrio e possíveis 

quedas, torna-se importante a promoção de saúde para a população idosa, sempre 

tendo como foco a prevenção e retardo do desequilíbrio corporal. (DIAS et al., 2009)  

A atenção primária à saúde é caracterizada por uma série de ações de saúde 

nos níveis individual e coletivo, incluindo promoção e proteção da saúde, prevenção 

de doenças, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. É guiado 

por princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do 

vínculo, da continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da 

equidade e da participação social (BRASIL, 2017). 

Gontijo et al. (2013), estudou 17 idosos inscritos na Estratégia Saúde da 

Família (ESF) do Centro de Saúde Barreiro, Belo Horizonte. Executaram um plano de 

tratamento de 16 sessões com duração de 50 minutos cada, duas vezes por semana. 

A intervenção desse estudo baseou-se em exercícios de coordenação motora, 

equilíbrio, alongamento, fortalecimento muscular global e treino de transferência. 

Segundo a escala de avaliação Berg os indivíduos antes da intervenção apresentaram 

em média 46,47 pontos, e após a intervenção esse número subiu para 54,41. Sendo 

assim, os resultados mostraram que o protocolo proposto foi eficaz na otimização do 

equilíbrio desses idosos.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Este estudo observou a influência da fisioterapia no equilíbrio de idosos.  Os 

resultados mostraram que os testes para avaliar o equilíbrio dos idosos mais utilizados 

pelos estudos selecionados foram: Timed Up and Go test (TUG), Berg Balance Scale 

(BBS) e Teste de Romberg Tandem (Tandem Stance). Dentre as medidas de 

intervenção que estiveram presente em grande parte dos estudos foram: os 
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alongamentos, exercícios para fortalecimento, treino de marcha, treinos 

proprioceptivos e de equilíbrio e o relaxamento. Medidas acessíveis e práticas para 

serem desenvolvidas com o público idoso, que trazem resultados positivos a curto e 

a longo prazo. 

 Também foram encontradas modalidades terapêuticas como a fisioterapia 

aquática, que é uma terapia alternativa e se mostrou eficaz na promoção do 

envelhecimento ativo e na reabilitação do equilíbrio corporal, e a equoterapia é um 

método terapêutico e educacional, e utilizam do cavalo para buscar o desenvolvimento 

biopsicossocial dos pacientes. Mostrando outra forma assertiva para recuperação da 

instabilidade postural. 

 Esse estudo teve como fragilidade a escassez de artigos que mostrem 

resultados do uso de terapias alternativas, como medida de intervenção no equilíbrio 

de idosos. Portanto, novos estudos com novas propostas de intervenção devem ser 

feitos para contribuir com práticas mais assertivas para o tratamento e reabilitação do 

equilíbrio em idosos e assim proporcionar condutas que favoreçam a qualidade de 

vida, a prevenção das consequências advinda do envelhecimento e a reintegração 

desses indivíduos na sociedade. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ARAÚJO, T. B. et al. Efeito da equoterapia no equilíbrio postural de idosos. Journal 
of Physical Therapy, v. 15, n. 5, p. 414-419, 2011. 
 
 
AVEIRO, Mariana Chaves et al. Effects of a group-based exercise program on 
muscle strength and postural control among community-dwelling elderly women: a 
randomized-controlled trial. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 16, 
n. 3, p. 527-540, 2013. 
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Nacional de saúde. Atenção Básica. 
Brasilia: Ministério da saúde, 2017.  
 
 
CALDER, Campbell G. et al. Low-intensity whole-body vibration training to reduce fall 
risk in active, elderly residents of a retirement village. Journal of the American 
Geriatrics Society, v. 61, n. 8, p. 1424-1426, 2013.  



395 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

COSTA, Francisca Letycia dos Santos et al. Avaliação da Dor, Capacidade 
Funcional e Qualidade de Vida em Funcionários da SESAPI Submetidos à Ginástica 
Laboral e a Exercício de Fortalecimento/Evaluation of Pain, Functional Capacity and 
Quality of Life in SESAPI Employees. Saúde em Foco, p. 3-14, 2018. 
 
 
DIAS, Beatriz Bastos et al. Aplicação da Escala de Equilíbrio de Berg para 
verificação do equilíbrio de idosos em diferentes fases do envelhecimento. Revista 
Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano, v. 6, n. 2, 2009. 
 
 
FONTES, Fabieli Pereira et al. Intervenção fisioterapêutica na melhora do equilíbrio 
em idoso com diabetes mellitus tipo 2: uma revisão sistemática. Revista Brasileira 
de Ciência e Movimento, v. 27, n. 3, p. 200-209, 2019.  
 
 
GONTIJO, Ronaldo Wagner; LEÃO, Míriam Rêgo de Castro. Eficácia de um 
programa de fisioterapia preventiva para idosos. Rev. Méd. Minas Gerais, v. 23, n. 
2, 2013. 
 
 
HIRASE, Tatsuya et al. Effects of a balance training program using a foam rubber 
pad in community-based older adults: a randomized controlled trial. Journal of 
geriatric physical therapy, v. 38, n. 2, p. 62-70, 2015. 
 
 
HUEB, Marcelo Miguel; FELICIANO, Camila Pazian. Avaliação diagnóstica das 
síndromes vertiginosas. Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto, v. 11, n. 3, 
2012. 
 
 
KRISTINSDOTTIR, E. K.; BALDURSDOTTIR, B. Effect of multi-sensory balance 
training for unsteady elderly people: pilot study of the “Reykjavik model”. Disability 
and rehabilitation, v. 36, n. 14, p. 1211-1218, 2014. 
 
 
LOPES, M. N. S. S.; PASSERINI, C. G.; TRAVENSOLO, C. F. Eficácia de um 
protocolo fisioterapêutico para equilíbrio em idosos institucionalizados. Semina: 
Ciências Biológicas e da Saúde, v. 31, n. 2, p. 143-152, 2010. 
 
 
LUSTOSA, Lygia Paccini et al. Efeito de um programa de treinamento funcional no 
equilíbrio postural de idosas da comunidade. Fisioterapia e pesquisa, v. 17, n. 2, p. 
153-156, 2010. 
 
 
MARQUES, Heloisa et al. Escala de equilíbrio de Berg: instrumentalização para 
avaliar qualidade de vida de idosos. Salusvita, v. 35, n. 1, p. 53-65, 2016. 
 



396 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

MESQUITA, Tatiana et al. Exercícios aquáticos para equilíbrio em pacientes com 
Síndrome Pós-Poliomielite. Revista Neurociências, v. 18, n. 1, p. 36-43, 2010. 
 
 
NASCIMENTO, L. C. G. et al. Efeito de quatro semanas de treinamento 
proprioceptivo no equilíbrio postural de idosos. Fisioterapia em movimento, v. 25, 
n. 2, p. 325-331, Abr./Jun 2012. 
 
 
OLIVEIRA, Janaína Kácia Brandão; DUARTE, Stênio Fernando Pimentel; REIS, 
Luciana Araújo dos. Relação entre equilíbrio, dados sociodemográficos e condições 
de saúde em idosos participantes de grupos de convivência. Estudos 
Interdisciplinares sobre o Envelhecimento, v. 21, n. 1, 2016.  
 
 
OLSON, S. L. et al. Effect of a home exercise program on dynamic balance in elderly 
with a history of falls. Journal of aging and physical activity, v. 19, n. 4, p. 291-
305, 2011. 
 
 
PIOVESAN, Ana Carla et al. Avaliação do Teste de Tinetti e Mini-Exame do Estado 
Mental em idosas moradoras da comunidade Roberto Binatto, Santa Maria (RS). 
Revista Kairós: Gerontologia, v. 18, n. 1, p. 341-352, 2015. 
 
 
SILVA, Anniele Martins et al. Fisioterapia em relação à marcha e ao equilíbrio em 
idosas. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, v. 24, n. 3, p. 207-213, 2011. 
 
 
SILVA, Antônia Clarisse Carvalho et al. OS BENEFÍCIOS DA EQUOTERAPIA NA 
FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA. Mostra de Fisioterapia da Unicatólica, v. 2, n. 1, 
2017. 
 
 
SOUZA, Carine Muniz et al. Equilíbrio de idosas após aplicação de diferentes 
protocolos de exercícios. Semina: Ciências Biológicas e da Saúde, v. 39, n. 2, p. 
153-160, 2018. 
 
 
SOUZA JUNIOR, S. et al. Efectos de la hidrogimnasia con los ejercicios dinámicos 
en el desplazamiento sobre el equilibrio corporal de los ancianos. Fisioterapia e 
Pesquisa, v. 24, n. 3, p. 303-310, 2017. 
 
 
TANAKA, Erika Harumi et al. O efeito do exercício físico supervisionado e domiciliar 
sobre o equilíbrio de indivíduos idosos: ensaio clínico randomizado para prevenção 
de quedas. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 19, n. 3, p. 383-397, 
2016. 
  



397 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

ESTUDO COMPARATIVO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E FORÇA 

MUSCULAR RESPIRATÓRIA ENTRE IDOSOS PRATICANTES DE 

FISIOTERAPIA AQUÁTICA E IDOSOS SEDENTÁRIOS 

 
Ruanna Lins Pereira26 

Olivia Galvão Lucena Ferreira27 
Andrea Carla Brandão da Costa Santos28 

 

 

RESUMO 

 

 

O sistema respiratório sofre alterações durante o processo de envelhecimento, 
ocasionando um declínio de suas funções. Este estudo objetivou comparar a 
capacidade funcional e força muscular respiratória entre idosos sedentários e idosos 
que realizam fisioterapia aquática. Caracterizou-se como uma pesquisa de campo, 
exploratória, transversal com abordagem quantitativa, realizada na Clínica Escola de 
Fisioterapia e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNIPÊ (CAAE: 
04387918.3.0000.5176). A amostra foi composta por 20 idosos divididos em dois 
grupos: 10 idosos sedentários e 10 praticantes de fisioterapia aquática. Para a coleta 
dos dados, foram utilizados um questionário sobre o perfil sociodemográfico, a 
manovacuometria para medir a força muscular respiratória, e o teste de caminhada 
de 6 minutos, para avaliar a capacidade funcional dos participantes. Os dados foram 
analisados a partir de estatística descritiva simples e apresentados em tabelas e 
gráficos, utilizando-se do programa Excel 2013. Os resultados revelaram prevalência 
do sexo masculino 55% (n=11), maioria aposentado 95% (n=19), porém a metade 
ainda possuindo alguma ocupação. Apesar de ambos os grupos apresentarem 
diminuição da capacidade funcional, o grupo de idosos praticantes de fisioterapia 
aquática apresentou melhor resultado para força muscular respiratória. Portanto, a 
fisioterapia aquática pode ser indicada para a manutenção ou aumento da capacidade 
funcional e força respiratória, promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos. 
 
Palavras-chave: Idoso. Hidroterapia. Medidas de volume pulmonar. Força muscular. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O envelhecimento desencadeia alterações celulares, moleculares e 

funcionais, conduzindo a diminuição da capacidade de manutenção do equilíbrio 

homeostático e, por conseguinte, maior predisposição as doenças, assim como 

acarreta alterações nas esferas sociais, intelectuais e funcionais, podendo 

desencadear importantes alterações na qualidade de vida e na independência do 

idoso (PAPALEO NETTO, 2002). 

As alterações fisiológicas podem acometer vários órgãos e sistemas do corpo 

humano, levando ao prejuízo de suas funções. O sistema respiratório sofre alterações 

durante o processo de envelhecimento, ocasionando um declínio de suas funções, 

como consequências redução na força dos músculos respiratórios, o que pode 

interferir na capacidade funcional e no desempenho das atividades de vida diária 

(AVD’s) do idoso (BESSA et al., 2015). 

Para Guimarães e Cunha (2004), as consequências do envelhecimento 

trazem a diminuição gradual da capacidade funcional, a qual é progressiva e aumenta 

com a idade. Assim, as maiores adversidades de saúde associadas ao 

envelhecimento são a incapacidade funcional e a dependência, que acarretam 

restrição/ perda de habilidades ou dificuldade/incapacidade de executar funções e 

atividades relacionadas à vida diária. Tais dificuldades são ocasionadas pelas 

limitações físicas e cognitivas, de forma que as condições de saúde da população 

idosa podem ser determinadas por inúmeros indicadores específicos, entre eles a 

presença de déficits físicos e cognitivos. 

Dentre os diversos recursos usados na fisioterapia, a fisioterapia aquática é 

um recurso importante, que utiliza a piscina aquecida para o tratamento de variadas 

disfunções, mediante os efeitos físicos, fisiológicos e cinesiológicos advindos da 

imersão do corpo na água, como recurso auxiliar da reabilitação ou prevenção de 

alterações funcionais. Soma-se a esses efeitos, a ação terapêutica da água aquecida 

que acarreta aumento do metabolismo e diminuição da tensão muscular, 

proporcionando um ambiente agradável, confortável e relaxante. Além disso, a 

imersão do corpo na piscina aquecida aumenta os níveis de dopamina no sistema 
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nervoso central, que se mantêm por algumas horas após a imersão (MENEGHETTI 

et al., 2012) 

Os exercícios terapêuticos realizados na piscina aquecida têm como objetivos 

manter a atividade muscular e preservar a mobilidade, minimizando e retardando a 

evolução dos sintomas e gerando consequente melhoria da qualidade de vida (SANT 

et al., 2008). 

Diante disso, surgiu o interesse em averiguar sobre os efeitos da fisioterapia 

aquática na capacidade funcional e força muscular respiratória de idosos, contribuindo 

com os fisioterapeutas e pessoas idosas na escolha da conduta terapêutica mais 

assertivas baseada em preceitos científicos. Para tanto, este estudo objetivou 

comparar a capacidade funcional e força muscular respiratória entre idosos 

sedentários e idosos que realizam fisioterapia aquática. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que está ocorrendo 

de maneira rápida, principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil. 

Sendo caracterizado como um processo dinâmico, progressivo e irreversível, ligado 

intimamente a fatores biológicos, psíquicos e sociais (FAZZIO, 2012). 

Segundo Silva et al. (2017), durante o processo de envelhecimento ocorrem 

o declínio das funções dos diversos órgãos e sistemas, sendo o sistema respiratório 

um dos que envelhece mais rapidamente, e uma das causas está relacionada à maior 

exposição a poluentes ambientais ao longo dos anos. 

Com o envelhecimento biológico, a morfologia da parede torácica sofre várias 

alterações conducentes ao tórax senil e, consequentemente, ao pulmão senil. A perda 

de elasticidade é a alteração estrutural predominante no idoso. Os bronquíolos 

tornam-se menos resistentes, facilitando o colapso expiratório. A diminuição do 

número de alvéolos, devido à ruptura dos septos interalveolares e consequente fusão 

alveolar, é também evidente, condicionando diminuição da superfície total respiratória 

(RUIVO et al., 2009). 
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Conforme Salicio et al. (2015), no sistema pulmonar do idoso, ocorre a 

diminuição da complacência da caixa torácica, teoricamente devido à calcificação da 

cartilagem costal e das articulações costovertebrais. No pulmão senil, as alterações 

estruturais no tecido conectivo resultam em perda do recolhimento elástico pulmonar, 

o que leva à uma progressiva permanência de ar e, consequentemente, um aumento 

da complacência do parênquima pulmonar. 

Quanto a força muscular e sua relação com a capacidade funcional no idoso, 

o declínio na força dos músculos esqueléticos bem como dos músculos respiratórios, 

apresentam-se como uma das consequências do processo de envelhecimento, 

podendo assim interferir na capacidade funcional e no desempenho das atividades de 

vida diária (AVD) do idoso (SIMÕES et al., 2010).  

A probabilidade do idoso apresentar incapacidade funcional pode aumentar 

consideravelmente em função do número de morbidades existentes. A presença de 

doenças cardíacas influencia negativamente na capacidade funcional de idosos, bem 

como a diabetes e acidente vascular encefálico (AVE) apresentam associações com 

incapacidade funcional grave. Com isso, percebe-se que a capacidade funcional 

interfere na qualidade de vida dos idosos (BARBOSA et al., 2014). 

A fisioterapia aquática é um recurso que utiliza exercícios terapêuticos e 

métodos específicos em piscina aquecida para tratar diversos tipos de patologias. 

Este recurso utiliza os efeitos físicos, fisiológicos e cinesiológicos, advindos da 

imersão do corpo em piscina aquecida, como recurso auxiliar da reabilitação ou na 

prevenção de alterações funcionais (IDE et al., 2007). 

A imersão do corpo em meio hídrico, tornou-se uma técnica abrangente, 

proporcionando benefícios terapêuticos amplos, seja eles físicos ou psicológicos. Tais 

efeitos podem ser justificados pelas influências fisiológicas resultantes das 

propriedades físicas e temperatura da água durante a imersão em piscina terapêutica 

(BIASOLI; MACHADO, 2006). 

Os princípios hídricos podem ser divididos em hidrostática e hidrodinâmica, 

que estudam o comportamento dos líquidos em repouso e em movimento, 

sucessivamente. As principais propriedades físicas da água de maior alcance clínico 

sobre o corpo imerso são: densidade, empuxo, pressão hidrostática, turbulência, 

viscosidade, tensão superficial e refração (FINHOLDT, 2007). Becker e Cole (2000) 

complementam ainda, que a diminuição da ação da gravidade durante a permanência 
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na piscina, facilitando os movimentos, proporciona uma evolução das pesquisas e o 

uso das propriedades da água como tratamento. 

A água, assim como todos os líquidos, exerce uma pressão em todas as 

direções. Um corpo submerso, portanto, está exposto a um determinado grau de 

pressão, que é determinada pela força por unidade de área. Esta pressão é 

influenciada pela densidade do líquido e pela profundidade, pois a coluna de líquido 

acima do corpo será responsável pela pressão. Consequentemente, quanto maior a 

profundidade, maior a pressão exercida (RUOTI; MORRIS; COLE, 2000). 

Durante a realização da intervenção da fisioterapia aquática, é importante que 

o terapeuta tenha clareza dos itens a serem avaliados e dos desfechos clínicos 

desejados, com o intuito de se verificar melhoras de um quadro clínico ou disfunção 

específica. 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Caracterizou-se como uma pesquisa de campo, exploratória, transversal com 

abordagem quantitativa, realizada na Clínica Escola de Fisioterapia do Unipê, entre 

os meses de fevereiro a abril de 2019. 

Participaram desta pesquisa 20 idosos divididos em 2 grupos: 10 idosos 

sedentários (G1) e 10 participantes da fisioterapia aquática (G2) e, selecionados por 

conveniência, onde tinha como critérios de inclusão: idade igual ou maior a 60 anos, 

serem de ambos os sexos. Para o G1, deveriam não praticar nenhuma atividade física 

ou tratamento fisioterapêutico. Para o G2, ainda necessitava ser paciente da 

fisioterapia aquática e ter realizado no mínimo 4 meses de tratamento. Os critérios de 

exclusão usados foram desistir de participar do estudo após seu início, não ter 

capacidade para responder o questionário ou realizar os testes propostos para o 

estudo. 

Foi aplicado um questionário sobre o perfil sociodemográfico, onde constavam 

questões objetivas sobre sexo, idade, moradia, antecedentes pessoais e dados 

antropométricos. Em seguida foi realizado o teste de manovacuometria para medir a 
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força muscular respiratória; e o teste de caminhada de 6 minutos para avaliar a 

capacidade funcional dos participantes. 

Para avalição da força muscular respiratória utilizou-se o manovacuômetro 

analógico de marca Ger Ar®, que mensura a medida das pressões respiratórias 

máximas, geradas durante o esforço de inspiração (PImáx) e expiração (PEmáx) 

contra a via aérea ocluída (COSTA et al., 2010). 

Durante o teste, o indivíduo foi orientado a realizar esforços respiratórios, 

sentado com a planta dos pés apoiadas no chão e a boca hermeticamente acoplada 

no tubo rígido do manovacuômetro, de forma que o ar não escapasse. O nariz devia 

estar totalmente ocluído com um clipe nasal. Para a mensuração da PImáx o 

participante realizou uma expiração completa até atingir o volume residual (VR). Em 

seguida, fechou-se o orifício de oclusão e então solicitou-se uma inspiração máxima 

atingindo a capacidade pulmonar total (CPT). Na avaliação da PEmáx o participante 

realizou uma inspiração completa até a CPT, seguida de uma expiração máxima, com 

o orifício de oclusão fechado, até atingir o VR. Foram realizadas três mensurações, 

sendo considerada aquela de maior valor. Os indivíduos tiveram de trinta segundos a 

um minuto de descanso entre as tentativas (BRITTO; BRANT; PARREIRA, 2009). 

O Teste de caminhada de 6 minutos (TC6) avaliou, de forma indireta, a 

capacidade cardiorrespiratória, onde o principal objetivo do teste é verificar a distância 

percorrida pelo voluntário durante os 6 minutos. Para realização do teste, o indivíduo 

caminhou, com ritmo próprio, em um corredor de 30 metros, por 6 minutos. Os sinais 

vitais, como frequência respiratória (FR), frequência cardíaca (FC), pressão arterial 

(PA) e saturação periférica de oxigênio (SpO2) foram medidos antes e no fim do teste. 

Durante o mesmo, verificou-se a cada 2 minutos a FC e a SpO2.  

Para determinar a distância predita para cada indivíduo, utilizou-se a equação 

proposta por Britto et al., (2013): 890,46 – (6,11 x idade anos) + (0,0345 x idade²anos) 

+ (48,87 x sexo) – (4,87 x IMC) considerando variáveis como: sexo (masculino=1; 

feminino=0), idade e IMC. 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram tabulados em uma planilha do 

Microsoft Excel. Para a análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva e 

apresentados como média, desvio padrão e frequência, sendo utilizado o programa 

Excel 2013 e os dados foram apresentados em tabelas e gráficos. 
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O presente estudo atendeu a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS/MS) e o Estatuto do Idoso levando em consideração todos os preceitos 

éticos que envolvem a manutenção da integridade física e emocional da pessoa idosa. 

Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de João 

Pessoa – UNIPÊ, com o nº do CAAE: 04387918.3.0000.5176 em 18/12/2018. A 

participação dos indivíduos foi de forma voluntária, onde foram mantidos o anonimato 

dos participantes e todos assinaram e receberam uma via do Termo de 

Consentimento Livre (TCLE). 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O estudo contou com a participação de 20 pessoas idosas, 10 idosos 

sedentários (G1) e 10 idosos ativos que realizam fisioterapia aquática (G2). A média 

de tempo de realização de fisioterapia aquática feita pelos idosos do G2 foi de 30,6 

meses, equivalente à 2 anos e 6 meses. 

Do total de idosos participantes deste estudo, as idades variaram entre 60 a 

85 anos, com uma média de 70 (±7,06) anos. A maioria do sexo masculino 55% 

(n=11), aposentados 95% (n=19), no entanto 50% destes ainda realizavam algum tipo 

de trabalho. 

Quanto à escolaridade, observou-se que a maioria dos idosos possuem baixa 

escolaridade, sendo 15% (n=3) relataram não ter escolaridade; 30% (n=6) afirmaram 

possuir o ensino fundamental incompleto, 15% (n=3) o fundamental completo, 10% 

(n=2) o ensino médio incompleto, 20% (n=4). Apenas um voluntário relatou ter ensino 

superior completo e um possuir pós-graduação. Uma melhor distribuição dos dados 

sociodemográficos pode ser visualizada na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Dados sociodemográficos de idosos participantes do estudo (n=20). 

Variáveis Nível N % 

Sexo 
Masculino 11 55 

Feminino 9 45 

Trabalho 
Sim 10 50 
Não 10 50 

Escolaridade Sem escolaridade 3 15 
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Ensino fundamental incompleto 6 30 

Ensino fundamental completo 3 15 

Ensino médio incompleto 2 10 

Ensino médio completo 4 20 

Superior completo 1 5 

Pós graduação 1 5 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A metade dos idosos participantes do estudo serem aposentados e ainda 

possuírem uma ocupação laboral, pode ser explicado pelo fato de muitos idosos 

mesmo depois que se aposentam necessitam complementar a sua renda familiar e, 

portanto, continuam realizando algum tipo de trabalho para suprir as suas 

necessidades e/ou familiar. 

Cockell (2014) também cita que existem vários fatores que são apontados 

pela literatura esclarecendo a reinserção ou permanência dos idosos aposentados no 

mercado de trabalho e podem estar relacionados às experiências subjetivas de prazer 

pelo trabalho, fazendo-os se ocuparem no tempo livre e exercerem uma atividade 

física e mental, ou ainda por decorrência de necessidades financeiras tanto pela perda 

do poder aquisitivo devido aos baixos valores dos benefícios concedidos quanto pela 

necessidade crescente de prover a família. 

Além de obter ou complementar a renda, muitos idosos que procuram o 

trabalho informal talvez busquem o sentido que ele proporciona às suas vidas, para 

que se sintam úteis à sociedade e reconhecidos pelo que fazem (SIKOTA; BRÊTAS, 

2012). 

A baixa escolaridade dos idosos foi encontrada em outros estudos que 

envolvem pessoas idosas. De acordo com Custódio, Malaquias Júnior e Voos (2010), 

a população de idosos representa, no Brasil, um contingente de quase 19 milhões de 

pessoas com média de anos de estudo formal baixa (por volta de três anos). A baixa 

escolaridade e o envelhecimento geralmente associam-se à diminuição da 

capacidade cognitiva. 

Paulo e Yassuda (2010) sugerem que existem novas queixas, sobretudo em 

indivíduos mais velhos e entre os que apresentam status cognitivo inicial mais baixo, 

de prejuízo cognitivo significativo com maior risco de evolução para a demência. 

Foram avaliados dados antropométricos dos idosos, como peso corporal, 

estatura e Índice de Massa Corporal (IMC), comparando-se as médias das variáveis 
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entre os dois grupos. No gráfico 1, observa-se que para o G1, a média de peso foi de 

76,2 Kg, a altura de 1,63 cm e o IMC igual a 28,8 Kg/m²; para o G2, a média de peso 

foi de 71,6 Kg, a altura de 1,62 cm e o IMC igual a 27 Kg/m². 

 

Gráfico 1: Dados antropométricos dos idosos participantes dos grupos (n=20). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

De acordo com Panissa e Vassimon (2012) o IMC próprio para idosos, é 

classificado em: eutróficos ao apresentarem IMC entre 22 e 27kg/m², desnutridos 

quando IMC abaixo de 22 kg/m² e obesos quando IMC acima de 27kg/m². Para 

Benedetti, Meurer e Morini (2012) duas das preocupações em evidência são a saúde 

do idoso e os fatores que promovem a incidência das doenças associadas à idade. E 

entre esses fatores, o excesso de peso é frequentemente apontado como preditor do 

surgimento de doenças metabólicas e cardiovasculares. 

Quanto aos dados cardiorrespiratórios, foram avaliados a FC, FR, PA e a 

SpO2. A partir da comparação das médias entre os dois grupos, foi possível observar 

que os idosos participantes do estudo foram classificados com valores considerados 

normais para a faixa etária. Para o G1, a média da FC foi igual a 76bpm, a média da 

FR foi 17irpm, a média da PA foi 131x80mmHg e a SPO2 foi de 98%. Para o G2, a 

média da FC foi igual a 71bpm, a média da FR foi 17irpm, a média da PA foi 

124x81mmHg e a SPO2 foi de 97%. 

Em conformidade com as VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, as 

medidas de pressão arterial são adequadas quando se apresentam com valores 

abaixo de 130mmHg de pressão arterial sistólica e valores abaixo de 85mmHg de 

pressão arterial diastólica. A FC é correntemente avaliada pelo pulso radial em um 

período de 60 segundos e a sua regularidade mostra-se na faixa de 60-100 batimentos 

Peso (kg) Altura (m) IMC (kg/m2)

76,2

1,63

28,8

71,6

1,62

27

TÍTULO DO GRÁFICO

Grupo 1 Grupo 2
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por minuto. A FR tem significado semiológico quando superam 24irpm. Os valores de 

SpO2 situam-se comumente entre 95% e 100% (CARRARA et al., 2009; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016) 

Teixeira et al. (2015) declaram que avaliando continuadamente os sinais 

vitais, contribui-se com a prevenção de danos e identificação precoce de eventos que 

possam ocorrer e afetar a qualidade das ações para o cuidado dos idosos. Ademais, 

auxilia na redução dos riscos, ao mínimo aceitável, de danos desnecessários 

associados à assistência à saúde, por meio do alcance da qualidade e da segurança 

do paciente. 

Segundo Cunha et al. (2010), as propriedades físicas da água auxiliam 

consideravelmente os idosos na flexibilidade, na diminuição da tensão articular, na 

força, na resistência, na movimentação das articulações, nos sistemas cardiovascular 

e respiratório, na eliminação das tensões mentais, no relaxamento, entre outros. A 

água, além de ser uma opção para a prática da atividade física é seguramente um 

meio diferenciado e bastante apropriado para as pessoas idosas, permitindo o 

atendimento em grupos e a facilitação da socialização e treino de domínio da água 

com movimentos básicos de técnicas aquáticas, que melhoram a autoestima e a 

autoconfiança do idoso quando associadas à funcionalidade. 

Quanto ao TC6, analisando as médias da distância percorrida e predita entre 

os grupos, foi observado que em ambos os grupos os idosos percorreram uma 

distância inferior a distância predita. Para o G1, a média da distância predita foi de 

521 (± 27,04) metros e a distância percorrida foi de 381 (± 87) metros; para o G2, a 

média da distância predita foi de 549 (±78,67) metros e a distância percorrida foi de 

468 (±74,03) metros (Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Médias das distâncias predita e percorrida entre os grupos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Pode-se explicar essa diminuição da capacidade funcional para ambos os 

grupos devido às alterações fisiológicas do envelhecimento, que pode ser 

compreendido como um conjunto de alterações funcionais e estruturais desfavoráveis 

do organismo que se ampliam de forma progressiva, especificamente em função do 

avanço da idade. Essas transições prejudicam o desempenho de habilidades motoras, 

impossibilitando a adaptação do indivíduo ao meio ambiente, desencadeando 

modificações de ordem psicológica e social (CUNHA et al., 2009). 

Quanto a avaliação das médias da PImáx e da PEmáx, foi verificado que a 

PImáx para o G1 foi igual a 54,5cmH2O e para o G2, foi de 61,1cmH2O. A PEmáx para 

o G1 foi igual a 46,5cmH2O e para o G2, foi de 57,6cmH2O (gráfico 3), sendo possível 

observar que as médias das medidas para o G2 foram discretamente maiores 

comparando-se ao G1. 
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Gráfico 3: Médias da pressão inspiratória máxima e expiratória máxima. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Indivíduos que se submetem à exercícios de fortalecimento em submersão 

permitem gerar resistência multidimensional constante aos movimentos e estão 

fundamentados nos princípios físicos da hidrostática. Constata-se que idosos 

praticantes de fisioterapia aquática se mostram com PImáx melhor do que 

sedentários, destacando-se uma significância da prática de exercícios aquáticos na 

terceira idade. O aumento da PImáx e PEmáx explica-se pela atuação da pressão 

hidrostática, que diretamente interfere no sistema pulmonar. Em imersão, a pressão 

hidrostática aplica-se como uma carga para que o diafragma contraia durante a 

inspiração, tendo como resultado um exercício para essa musculatura, fora auxiliar na 

sua elevação e consequentemente saída do ar durante a expiração (SALICIO et al. 

2015). 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

A pesquisa possibilitou observar que os idosos praticantes de fisioterapia 

aquática apresentaram melhor capacidade funcional e força muscular respiratória que 

os idosos sedentários. 
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Sugere-se que a fisioterapia aquática é um recurso fisioterapêutico eficaz para 

manter e/ou aumentar a capacidade funcional e força respiratória em idosos. Espera-

se que outros estudos sejam realizados com o objetivo de aprofundar o tema 

proporcionando ampliação do conhecimento científico acerca de estratégias de 

intervenção que venham manter e/ou melhorar a funcionalidade de pessoas idosas, 

promovendo qualidade de vida aos anos acrescidos. 
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RESUMO 

 

 

A microcefalia pela síndrome congênita do Zika vírus é definida como malformação 
congênita que altera o desenvolvimento do cérebro resultando em um crânio pequeno, 
sendo identificado principalmente pela medição do perímetro cefálico. As alterações 
neurológicas comprometem as funções motoras, cognitivas, visuais e auditivas. O 
objetivo desse estudo é avaliar a função motora grossa de crianças com Microcefalia 
por Zika vírus pela escala Bayley III. Trata-se de um estudo de campo do tipo 
descritivo-exploratório com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada 
no Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, na Clínica Escola de Fisioterapia, 
no projeto “Programa de atenção integrada para bebês com microcefalia por zika vírus 
no mês de setembro de 2019”. Foram avaliadas 8 crianças de ambos os sexos. O 
instrumento de avaliação é a escala Bayley III, com o subteste da função motora 
grossa sendo composta por 72 itens capaz de identificar precocemente os atrasos no 
DNPM. A média do escore bruto dessas crianças foi de 6,62 com DP ±2,3, 
demonstrando comprometimento na motricidade grossa, atraso do DNPM e 
encontram-se limitadas em posturas muito inferiores para a sua idade. 
 
Palavras-chave: Microcefalia por Zika vírus. Escala Bayley III. Função motora grossa. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Situação inédita no mundo, a epidemia do Zika vírus (ZKV) no Brasil em 2015 

concentrou o olhar do Ministério da Saúde para as regiões do Nordeste, devido ao 

aumento das notificações de malformações congênitas, como a microcefalia nos 

recém-nascidos, devido ao aumento representativo de 20 vezes ao esperado para o 

ano (BOTELHO et al., 2016; BRASIL, 2017). A associação da microcefalia com os 

casos de ZKV transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, foram confirmados mediante 
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a identificação ZKV no líquido amniótico de gestantes e na placenta e RNA viral no 

cérebro dos bebês (ARAUJO et al., 2018). 

 A microcefalia pela síndrome congênita do ZKV é definida como malformação 

congênita que altera o desenvolvimento do cérebro resultando em um crânio pequeno, 

sendo identificado principalmente pela medição do perímetro cefálico (PC), que 

apresente valores equivalentes a menor que dois (-2) desvio padrão de curvaturas 

normais para a idade e sexo. A medida do PC é importante, pela relação direta que 

possui com o crescimento cerebral da criança até os seus dois anos de idade 

(ASSUNÇÃO, 2018; BRASIL., 2016a).  

Segundo Santos (2018) as alterações neurológicas na microcefalia pelo ZKV 

diferem da microcefalia por outras infecções congênitas no que se refere aos achados 

histopatológicos, como calcificações nas regiões córtico-subcortical, dilatação 

ventricular, malformação cortical, anormalidades no corpo caloso e atrofia do tronco 

cerebral ou cerebelo.  

 Segundo a ´´Diretriz de Estimulação Precoce para Crianças de 0 a 3 anos de 

idade com Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor decorrente de Microcefalia´´ 

(2016), é imprescindível o acompanhamento e o monitoramento do desenvolvimento 

infantil dessas crianças por profissionais da reabilitação, estimulando-os nos primeiros 

anos de vida , fase em que o cérebro desenvolve-se mais rapidamente devido a 

plasticidade neuronal e adquire as  habilidades primordiais necessárias para aquisição 

das funções motoras, cognitivas, visuais e auditivas. 

 No Brasil, a avaliação do desenvolvimento típico da infância é restrita, devido à 

falta de instrumentos padronizados e validados para a primeira infância. A escala 

americana Bayley Scales of Infant Development (BSID-III), é uma escala validade, 

com evidências de confiabilidade para avaliar crianças de 0 a 42 semanas, a partir de 

cinco domínios: cognição, linguagem, motor, comportamento socioemocional e 

adaptativo (MADASCHI et al., 2016). 

 Como tal, este trabalho pretende estudar a função motora grossa das crianças 

com microcefalia por ZKV, utilizando a escala Bayley III, com o propósito de verificar 

se elas conseguiram alcançar a motricidade grossa satisfatória para a idade e sexo e 

identificar esses marcos motores, como também os déficits caso existam. O objetivo 

geral desse estudo é avaliar a função motora grossa de crianças com Microcefalia por 

meio da escala Bayley III.   
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 A MICROCEFALIA PELA SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS 

 

 

No Brasil, há relatos de que o vírus já circulava no ano de 2014, mas foi no ano 

de 2015 que o vírus se espalhou pelas cinco regiões do Nordeste e ganhou destaque 

devido ao fato de estar sendo associada aos casos de bebês nascidos com 

microcefalia, sendo os dois primeiros casos notificados na cidade de Natal, Rio 

Grande do Norte. (LESSER; KITRON, 2016; FREITAS et al., 2018). No ano de 2015, 

o Sinasc indicou 1.608 casos de microcefalia, desses casos notificados 71% era 

referente à região Nordeste, com um coeficiente de 139 casos por 1mil nascidos vivos 

(MARINHO et al., 2016).  

 O Ministério da Saúde no dia 11 de novembro de 2015 declarou estado de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) (BRASIL, 2015). 

Desde o surto até o mês de agosto de 2016 o número de crianças nascidas com 

suspeita de microcefalia no Brasil ou com malformações do sistema nervoso 

aumentou consideravelmente, notificando 8.890 casos como suspeitos dessa 

síndrome, dos quais 1.806 foram confirmados para microcefalia ou alteração do 

sistema nervoso central, sugerindo malformações por infecção congênita (GARCIA; 

DUARTE, 2016).  

O Ministério da Saúde (MS) em maio de 2017 declarou encerrada a emergência 

em Saúde Pública do ZKV no Brasil, após a diminuição de casos de microcefalia 

associado ao ZIKAV, apesar disso as repercussões na vida da família e da criança 

com microcefalia perduram, pois necessitam de um acompanhamento 

multiprofissional e de inclusão social em escolas aptas para recebê-los (MOREIRA et 

al., 2018). 

 Conforme as orientações da OMS, a medição do PC deve ser realizada 24 ou 

48 horas após o nascimento do bebê termo e pré-termo, consultando os dados na 

tabela de Intergrowth (BRASIL, 2016b). Quando o recém-nascido tem PC inferior a -2 

desvios padrão para a idade e o sexo, é confirmada a microcefalia e quando o desvio 
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padrão é menor que -3 para idade e sexo, a microcefalia é classificada como grave 

(BRASIL, 2016a).  

As principais sequelas, são a hipertonia grave, hiperreflexia com persistência 

de reflexos primitivos, espasticidade em grupos musculares distintos, o que contribui 

para aquisição de posturas e padrões motores atípicos, que repercutem no sistema 

musculoesquelético, causando contraturas e deformidades ósseas (COSTA et al., 

2018). 

 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO INFANTIL TÍPICO DA INFÂNCIA 

 

 

 O desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) é um processo dinâmico, auto-

ordenado e contínuo, compreendendo os domínios cognitivos, da linguagem, 

habilidade motora fina e grossa, psicossociais e sensoriais. O DNPM sofre 

interferências biológicas, genéticas e influência do ambiente, respondendo aos 

estímulos recebidos e vivenciados (ARAÚJO; ISRAEL, 2017). 

 As habilidades motoras dependem de alterações comportamentais, das 

mudanças no comportamento motor, que acontece com a maturação do sistema 

neural e da aprendizagem. Assim, é possível que haja mudanças nas habilidades 

motoras de movimentos reflexos e desordenados para movimentos elaborados e 

precisos, permitindo a criança alcançar novos marcos motores (BARREIRO, 2016). 

No DPNM típico a postura ortostática é adquirida no quarto trimestre iniciando 

com pequenos passos para laterais com a base alargada, para manter o equilíbrio 

corporal (GOMES, 2018). Dos 12 aos 24 meses a criança já apresenta uma marcha 

independente, sobe pequenos degraus com ajuda e explora melhor o ambiente. Dos 

3 aos 4 anos há o aprimoramento da capacidade motora, presença de atividades com 

maior destreza, como correr, dar saltos e subir degraus sozinhos (CYPEL, 2011). 
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2.5 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA MOTRICIDADE GROSSA COM 

ESCALA BAYLEY III 

 

 

A Bayley é uma escala internacional de avaliação do desenvolvimento infantil, 

desenvolvida pela psicóloga americana Nancy Bayley em 1969 e é considerada 

o“padrão ouro” para avaliar o desenvolvimento infantil. Em 2006 surgiu a terceira 

edição da escala Bayley, a partir da revisão da segunda edição dessa escala. A 

BayleyII(BSID-II) é composta por subtestes para a função cognitiva, motora e 

comportamental. Na terceira versão da BSID-III, são incluídas além dos três subtestes 

da Bayley II a avaliação socioemocional e do comportamento adaptativo (BAYLEY, 

2006a). 

A Bayley III pode ser aplicada em crianças a partir de um 1 mês de vida até 42 

meses. O objetivo da escala não é diagnosticar distúrbios no desenvolvimento e sim, 

de avaliar e indicar as crianças que tem atraso no desenvolvimento típico para sua 

idade, com grande confiabilidade para todos os domínios avaliados. A duração da 

aplicação da escala varia de 50 minutos a 1 hora e 30 minutos, no subteste de 

motricidade grossa, são avaliados 72 itens e a pontuação é apresentada por meio do 

do escore bruto e da pontuação escalonada (BAYLEY, 2006a). 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Trata-se de um estudo de campo, do tipo descritivo-exploratório, com 

abordagem quantitativa tendo como objeto de pesquisa a análise da motricidade 

grossa de crianças com microcefalia por Zika vírus, a partir do escore bruto obtido 

com a realização do subteste da motricidade grossa incluído na escala americana 

BayleyScalesofInfantDevelopment (BSID-III). 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa envolvendo seres 

humanos, respeitando todos os princípios éticos e a resolução 466/12, sob o CAAE: 

15563819.1.0000.5176 e o Parecer Consubstanciado: 3.525.856. 
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Como instrumento de avaliação da motricidade grossa utilizou-se a Escala 

Bayley III, com o subteste da escala motora grossa que avalia 72 itens. A escala 

Bayley III é classificada como detentora de propriedades psicométricas para avaliar o 

desenvolvimento infantil. A avaliação foi realizada de maneira individual, em um 

ambiente climatizado, confortável e com o mínimo de ruídos. No caso de inviabilidade 

de completar a escala no mesmo dia de seu início, o instrumento era aplicado após 7 

dias, conforme normatizado no manual administrativo da escala, a fim de evitar viés 

de aprendizado de memória. 

A fim de traçar o perfil das crianças escolhidas para a pesquisa, foi criado um 

questionário semiestruturado pela pesquisadora, divididas em duas secções. A 

primeira, referente à identificação da criança (Código de identificação, idade, data de 

nascimento e sexo), e a segunda secção é composta por 10 perguntas que vão 

caracterizar essa criança no momento do nascimento e no pós-natal. 

A pesquisa foi composta por uma população de dezenove crianças com 

microcefalia por ZKV, que são atendidas no projeto “Programa de atenção integrada 

para bebês com microcefalia por zika vírus”.  Foi realizado o cálculo amostral baseado 

em 40% da população, resultando em uma amostra de 8 crianças de ambos os sexos. 

A coleta de dados foi realizada no Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, na 

Clínica Escola de Fisioterapia no período de setembro de 2019. 

Os critérios de inclusão foram crianças com microcefalia por ZKV atendidos no 

Unipê com faixa etária de 36 a 42 meses, que realizam atendimentos regulares no 

projeto e os pais aceitem participar voluntariamente da pesquisa após assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 Foram excluídas da pesquisa duas crianças, uma apresentava microcefalia por 

STORCH (Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes simples) e a 

outra era diagnosticada com paralisia cerebral, patologia que afeta também o sistema 

nervoso central. 

Os valores do escore bruto da função motora grossa esperada e a alcançada 

para a idade foram organizados e tabulados em uma planilha eletrônica do programa 

Microsoft Office Excel 2013, por meio da média e desvio padrão. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Participaram da pesquisa 8 crianças, com média de idade em meses de 43,85 

± 2,50 meses, com participação igual de ambos os sexos. Quanto à idade gestacional 

todas foram a termo, 50% n= (4) de parto vaginal e 50% n= (4) de parto cesárea. 

Essa pesquisa está de acordo com os resultados encontrados por a Sociedade 

Brasileira de Genética Médica, a qual revisou 35 casos incidentes de microcefalia em 

crianças com suspeita de infecção pelo ZKAV e evidenciou na maioria da sua amostra 

nascidos a termo (SCHULER-FACCINI, 2016). 

O peso ao nascer das crianças com microcefalia da amostra estudada foi de 

2.551,25g ± 473,94, Tabela 01. No que diz respeito ao choro e a coloração, duas 

crianças não choraram e nasceram cianóticas, precisando de cuidados intensivos na 

UTI e uma com icterícia. Em relação ao apgar no 1º e 5º minuto, 5 mães não souberam 

informar, portanto o valor do apgar das n= 3 crianças no 1º minuto foi de 8, 9, 9 e no 

5º minuto o valor do apgar de n=2 foi de 9 e 10. No que diz respeito a média do 

Perímetro cefálico (PC) ao nascer de n=6 foi de 28,33 cm ±1,83, a média do PC atual 

das 8 crianças é de 39,43 cm ±3,24, Tabela 01. 

 

Tabela 1-Peso e Perímetro Cefálico ao nascer e o Perímetro cefálico atual das 
crianças com Microcefalia por Zika vírus. 
 
Peso e Perímetro cefálico 
das crianças com 
Microcefalia 

 
Média 

 
DP 

 
 
Peso ao nascer                                               

 
 
2.551,25 

 
 
                   ±473,94 

 
PC ao nascer 

 
28,33 

 
                   ±1,83 

 
PC atual 
 

 
39,43 

 
                   ±3,24 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
  

Na pesquisa de Abreu; Novais; Guimarães (2016), os neonatos nasciam a 

termo, mas com a média do apgar de 7 no primeiro e quinto minuto com baixo peso 

ou extremo baixo peso, o que difere dos dados apresentados nesta pesquisa.  
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 Segundo Brasil (2016b), a medida do PC abaixo ou igual a 31,5 cm para as 

meninas e igual ou menor que 31,9 para os meninos, é sugestivo de microcefalia. 

Ratificando os dados da Tabela 2. Assim, como o acompanhamento do crescimento 

do PC por uma equipe multiprofissional até os 2 anos de idade é importante para 

verificar se houve crescimento cerebral de acordo com o esperado para a idade e o 

sexo. Na amostra estudada observa-se que os resultados estão aquém do esperado. 

Essa redução do PC pode ser justificada pelo neutropismo do ZIKV com o 

sistema nervoso que em contato com o tecido desencadeia alterações na estrutura e 

na função do SNC, resultando em morte neuronal, presumível para diminuição da 

massa encefálica das crianças com microcefalia por ZKV (BRITO; DONATO, 2017). 

 Na avaliação clínica foi observada como complicação em n= (3) 37,5 % 

crianças comprometimento visual fazendo o uso de lentes corretivas, mas em relação 

ao sistema auditivo não foi observada nenhum comprometimento ou deficiência. 

 Com esses dados da amostra estudada, o estudo de EICKMANN et al., (2016), 

corrobora com a pesquisa, pois relata que as crianças com microcefalia por Zika vírus 

geralmente apresentam déficit nas funções visuais devido a falha na comunicação 

com o SNC. 

No Quadro 1, está descrita a média e o desvio padrão do escore bruto referente 

a motricidade grossa alcançada nas crianças avaliadas pela Escala Bayley III. Os 

achados refletem que essas crianças estão abaixo dos valores equivalentes para a 

idade acima de 42 meses como preconiza no manual da escala. A amostra estudada 

tem média de idade equivalente a 43,85 meses, sendo assim, a pontuação mínima na 

escala seria de 67 e o máximo de 72, sendo esse o valor total de itens avaliados na 

escala de motricidade grossa. Mas esse valor de pontuação mínima não foi alcançado 

pelas crianças. 

Mesmo algumas crianças tendo idade superior à proposta da escala, o 

resultado do escore bruto foi muito inferior ao esperado para a idade cronológica ou 

corrigida. Por isso, durante a aplicação do instrumento de avaliação foi necessário 

retornar várias etapas até que a criança conseguisse desenvolver uma sequência de 

pelo menos três habilidades motoras consecutivas. A partir disso, observou-se que há 

grande comprometimento na habilidade grossa e consequentemente nas atividades 

de vida diária, de lazer e social. 
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Quadro 1-Escore bruto da motricidade grossa das crianças com microcefalia com 
idade >42 meses. 

Escore bruto da motricidade 
grossa das crianças 

Média DP 

>42 meses 6,62 2,38 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 
Os dados descritos acima, quando comparados aos valores esperados para a 

idade cronológica ou corrigida, demonstram importante atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor, pois as crianças apresentam habilidades motoras compatíveis com 

crianças no primeiro trimestre. 

No estudo de Araújo (2017), em uma população também de 8 crianças com 

microcefalia por Zika vírus no estado do Rio Grande do Norte, utilizando a Escala 

Bayley III para avaliação a função motora, observou-se valores composto e 

escalonado abaixo da média. Refletindo um baixo desempenho nas funções motoras 

pertinentes para a idade, como observado nessa pesquisa. 

A partir da análise da avaliação pela escala na Tabela 2, foi apresentado os 

padrões motores mais presente nas crianças com Microcefalia, a partir do sub teste 

da avaliação da motricidade grossa da Escala Bayley III, confirmando que essas 

crianças apresentam como marco motor o controle cefálico na vertical, em suspensão 

dorsal e ventral, com pequenos movimentos ativos da cabeça.  

 

Tabela 2- Padrões motores do desenvolvimento neuromaturacional das crianças com 
Microcefalia. 

Padrão motor n % 
Controle da cabeça 
enquanto na vertical: 
Levanta a cabeça 

7 87,5 

Controle da cabeça 
enquanto está na vertical: 
Três seg 

7 87,5 

Vira a cabeça para os lados 7 87,5 
Controla a cabeça em 
suspensão dorsal 

5 62,5 

Controla a cabeça em 
suspensão ventral 

4 50,0 

Sustenta a cabeça na linha 
Média 

5 62,5 

Sustenta a cabeça ereta 
enquanto carregada na 
vertical 

4 50,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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O estudo de Flor; Guerreiro; Anjos (2017) corroboram com essa pesquisa a 

partir dos resultados obtidos na avaliação o DNPM das crianças com microcefalia com 

a escala DENVER II, observando em seu estudo que há comprometimento 

significativo nos movimentos de rolar, arrastar, engatinhar e dificuldades de dissociar 

as cinturas. Devido a isso, a maioria das crianças com microcefalia só atingem a 

postura supina e prona e dificilmente conseguem progredir para as demais etapas 

motoras. 

Outro estudo que corrobora com essa pesquisa é o do “Desenvolvimento motor 

de crianças portadoras da síndrome congênita do zika vírus” que avaliou as crianças 

por meio do GMFM-88 e observou-se a partir do escore bruto do teste que as 

habilidades motoras grossas estão comprometidas, principalmente nas atividades do 

sentar, engatinhar, ajoelhar e andar.  (COSTA et al., 2018). 

De acordo com Cypel (2011), no desenvolvimento típico a criança com idade 

igual ou superior a 3 anos, teria seu equilíbrio bem desenvolvido, com coordenação 

no andar e com habilidades para descer escada com pés alternados, pular e dar 

saltos. Mas as crianças da amostra estudada, não conseguiam evoluir para as 

aquisições motoras pertinentes para a sua idade e encontram-se na no primeiro 

trimestre de desenvolvimento infantil.  

O desempenho satisfatório da criança nas atividades cotidianas acontece 

através da interação das suas competências com o ambiente e as tarefas propostas. 

E quando há um desarranjo nessa interação desenvolvem-se comprometimentos de 

suas habilidades, sendo necessária a intervenção precoce da fisioterapia para 

estimular e desenvolver suas habilidades e competências nas atividades de vida diária 

(BRASIL, 2016a). 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

Foi possível observar que devido às alterações no Sistema Nervoso Central, as 

crianças com microcefalia por ZKV apresentam sequelas neurológicas, principalmente 

nas habilidades motoras grossas, podendo ter associado o comprometimento visual. 

Esses desarranjos na função do sistema nervoso central são responsáveis por 
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interferir no desenvolvimento neuropsicomotor. A partir da avaliação das crianças com 

microcefalia por infecção congênita do ZKV por meio da escala Bayley III confirma-se 

que há comprometimento na motricidade grossa, com atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor típico, comprometendo a funcionalidade e a qualidade de vida 

dessas crianças.  

A avaliação com a Escala Bayley III possibilitou identificar que essas crianças 

se encontram limitadas em posturas muito inferiores para a sua idade, conseguindo 

pequenos avanços motores apenas na postura de supino e prono. Sendo assim, o 

único marco motor alcançado foi o controle da cabeça, portanto as demais etapas do 

desenvolvimento estão com significativo comprometimento. 

Por este motivo o acompanhamento com a fisioterapia deve ser continuo e por 

toda a vida, visando garantir funcionalidade e qualidade de vida. A pesquisa conseguiu 

responder aos objetivos propostos, traçando o perfil da amostra, avaliando a 

motricidade grossa com a Escala Bayley III e verificando a evolução do 

desenvolvimento motor das crianças. Mas por se tratar de um estudo com um número 

amostral pequeno é interessante novos estudos, com uma amostra maior para 

acompanhar o DNPM dessas crianças. 
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RESUMO 

 

 

Trata-se de um estudo de análise estatística, comparativa e descritiva experimental, 
que teve como objetivo avaliar a eficácia da TFD com fotossensibilizador Azul de 
Metileno a 0,1% sobre S. mutans e S. aureus. Foi desenvolvida no Laboratório de 
Microbiologia do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ. A amostra foi 
composta por células em monocultura de S. mutans e S. aureus cedidos pelo 
Laboratório de Microbiologia do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da 
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. Inicialmente foi realizada a reativação das 
cepas onde, ao total, foram seis tubos de ensaio, sendo três de S. mutans e três de 
S. aureus, que ficaram incubados em estufa biológica a 37°C por 28 horas. Após este 
período, foi coletado 3 ml de cada tubo e colocado em uma placa de Petri contendo 
Ágar Sabouroud Dextrose. Foram obtidas seis placas com as amostras do estudo: 
três contendo S. mutans e três contendo S. aureus, sendo que apenas duas de cada 
espécie recebeu o corante, a outra serviu como grupo controle. Após passado o tempo 
de pré-irradiação de 5 minutos da aplicação do fossensibilizador em uma das placas 
que continha S. mutans, o laser foi aplicado durante 90 segundos em uma dose total 
de 9J. A mesma dose de energia e o mesmo tempo foram aplicados na placa contendo 
S. mutans, no entanto, o tempo de pré-irradiação foi de 7 minutos. Em virtude da 
fixação do Azul de Metileno ao longo da placa de Petri, nas placas de S. aureus, foram 
utilizados dois tempos de 90 segundos perfazendo um total de 180 segundos ao longo 
da placa com uma dose total de 18J e tempos de pré-irradiação de 5 e 7 minutos. A 
análise de dados foi de forma qualitativa através da observação de colônias antes e 
após a aplicação da terapia. Os resultados mostraram que a aplicação do 
fotossensibilizador Azul de Metileno a 0,1% por 5 e 7 minutos, promoveu uma redução 
semelhante e significativa dos S. mutans dos grupos testados em ambos os tempos 
de pré-irradiação em comparação com o grupo controle. O mesmo aconteceu com as 
placas que continham o S. aureus, porém obteve-se uma maior redução com o tempo 
de 7 minutos. Conclui-se que a combinação de TFD associada ao corante Azul de 
Metileno a 0,1% foi efetiva no controle in vitro das cepas tanto de S. mutans quanto 
S. aureus nos tempos de 5 e 7 minutos, causando a inibição de ambas as bactérias. 
 
Palavras-chave: Terapia Fotodinâmica. Streptococcus mutans.  Staphylococcus 
aureus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A placa dental é um depósito microbiano que ocorre de forma natural e que 

representa um verdadeiro biofilme pois consiste em bactérias em uma matriz 

composta principalmente de polímeros extracelulares de origem bacteriana e produtos 

do exsudato do sulco gengival e/ou saliva, podendo ter potencial patogênico (LINDHE; 

LANG; KARRING, 2014). 

Streptococcus mutans (S. mutans) tem sido apontada como o principal agente 

causador da cárie, especialmente devido à sua habilidade de adesão à superfície do 

dente, porém não é o único além de ter a capacidade de formar biofilme (SILVA, 2010). 

O biofilme dental pode também ser colonizado por patógenos respiratórios como o S. 

aureus em pacientes que possuem uma má higienização. Esses microrganismos 

habitam primeiramente a cavidade bucal para depois realizar a colonização pulmonar, 

(PACE, 2007). 

 Como auxiliar na remoção química do biofilme, temos os antimicrobianos. É 

importante ressaltar que o uso prolongado de tais agentes pode levar à seleção de 

espécies resistentes (PEREIRA, 2009). 

 Sendo assim, a busca por tratamentos alternativos para interferir no 

desenvolvimento do biofilme e que possua atividade antimicrobiana é de grande 

relevância. Dentre eles, pode-se citar a Terapia Fotodinâmica (TFD). Nele, a luz 

interage com o corante que está associado ao microrganismo, sendo assim, capaz de 

inibir a proliferação ou eliminá-lo completamente (TESSAROLLI, 2010).   

 Com base no exposto este trabalho tem como objetivo geral avaliar a eficácia 

da TFD com fotossensibilizador Azul de Metileno a 0,1% sobre S. mutans e S. aureus. 

E de forma mais específica avaliar o efeito da TFD sobre o S. mutans e S. aureus no 

tempo de pré-irradiação de cinco e sete minutos, além de analisar o efeito inibidor da 

TFD sobre essas bactérias. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 BIOFILME DENTAL 

 

 

Sob circunstâncias de normalidade, a maioria das bactérias orais são 

inofensivas, ou seja, vivem em harmonia com o hospedeiro. Entretanto, frente a 

condições específicas, como aumento da massa e/ou patogenicidade, supressão de 

bactérias comensais ou benéficas e/ou redução da resposta do hospedeiro, a doença 

pode ocorrer (CARRANZA, 2016). 

O termo placa dentária é usado para designar um biofilme de várias 

comunidades microbiológicas, particularmente Streptococcus orais, contidos numa 

matriz de polímeros de origem salivar e bacteriana, podendo ter potencial patogênico 

(VIEIRA et al., 2014).  

 O controle da formação de biofilmes é uma tarefa muito complexa e isso se 

deve, por exemplo, à heterogeneidade das superfícies bacterianas, incluindo a 

variabilidade entre diferentes espécies e cepas. Ele é caracterizado como uma matriz 

bacteriana composta por bactérias gram-positivas e negativas, que sofre influência do 

fluxo salivar e do sistema de defesa do hospedeiro. Dessa forma, uma das mais 

importantes características dos biofilmes bacterianos é a sua capacidade de 

resistência ao sistema imune do hospedeiro e aos agentes antimicrobianos.  

(TRENTIN; GIORDANI; MACEDO, 2013; PACHECO et al., 2013). 

 

 

2.2 STREPTOCOCCUS MUTANS 

 

 

Pertence à família Streptococaceae, o S. mutans possui a morfologia de cocos 

em cadeia, que formam esporos, é Gram-positiva, são imóveis e anaeróbios 

facultativos (AGNELLI, 2011).  
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Esta bactéria tem sido apontada como o principal agente causador da cárie, 

especialmente devido à sua habilidade de adesão à superfície do dente, porém não é 

o único além de ter a capacidade de formar biofilme (SILVA, 2010). 

O S. mutans tem desenvolvido ao longo do tempo, múltiplos mecanismos para 

se manter vivo, colonizar e se manter presente continuamente na cavidade oral do ser 

humano. Ela produz os ácidos láctico, acético, fórmico e propiônico por intermédio da 

metabolização dos carboidratos ingeridos na dieta pelo hospedeiro humano. Um 

exemplo é sacarose, substância mais cariogênica ingerida pelos humanos, em que as 

enzimas associadas a célula desta bactéria usam-na como substrato. A sacarose é 

então separada em glicose e frutose e, por fermentação clássica produzem energia e 

grande quantidade de ácido lático. Dessa forma, a perda de minerais na superfície do 

dente é provocada pela ação dos ácidos, principalmente o ácido láctico (AGNELLI, 

2011; SILVA, 2010). 

 

 

2.3 STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

 

 

 Os biofilmes formados por esse microrganismo são comunidades embebidas 

em uma matriz de polímeros extracelulares, composta principalmente de 

polissacarídeos de adesão intercelular, que dificultam a infiltração de agentes 

antimicrobianos, e, por isso, representam uma significante barreira terapêutica para 

muitos antibióticos (PEREIRA, 2009). 

 O biofilme dental pode também ser colonizado por patógenos respiratórios 

como o S. aureus em pacientes que possuem uma má higienização. Esses 

microrganismos habitam primeiramente a cavidade bucal para depois realizar a 

colonização pulmonar (PACE, 2007). 

Souto et al. (2006), buscaram avaliar a prevalência de bactérias “não orais” no 

biofilme subgengival de indivíduos com periodontite crônica e dentre as espécies 

encontradas em maior prevalência estava o S. aureus.  
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2.4 TERAPIA FOTODINÂMICA (TFD) 

 

 

O método mecânico domiciliar de prevenir o acúmulo de biofilme é através da 

escovação dental e uso do fio dental. Devido a algumas dificuldades como dentes mal 

posicionados, aparelho ortodôntico, prótese fixa e outros, exigem o uso de métodos 

químicos adjuvantes como enxaguantes. Outro método químico é o uso de 

antibióticos. No entanto, o tratamento antimicrobiano não é capaz de eliminar 

completamente o patógeno, ocorrendo, consequentemente, infecções refratárias 

podendo levar a formação de cepas bacterianas resistentes (BOSCARIOL; OUCHI; 

PEREIRA, 2018). 

 Balata et al. (2010) relatam que há limitações encontradas durante a terapia 

periodontal convencional, como dificuldade em acessar áreas de furcas, 

concavidades, sulcos distais de molares e bolsas profundas. 

Diante de todos esses fatores, se faz importante a busca por tratamentos 

alternativos que possuem potente atividade antimicrobiana e que sejam capazes de 

interferir no desenvolvimento do biofilme. Neste contexto, a Terapia Fotodinâmica 

(TFD), sendo também chamado de Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (TFDA), 

surge como uma alternativa de tratamento. (TESSAROLLI, 2010; PEREIRA, 2009). 

É importante ressaltar que os tempos pré‐irradiação e tempo de exposição à 

luz têm apresentado muita diversidade entre os estudos. O tempo pré‐irradiação é 

definido como o tempo que a foto‐agente está em contato com o substrato, antes da 

exposição à luz. O tempo pré‐irradiação é importante para ajudar a conseguir um 

efeito antibacteriano expressivo da TFD (MIRANDA, 2011). 

Em uma revisão bibliográfica realizada por Eduardo et al. (2015) teve como 

objetivo apresentar estudos laboratoriais e clínicos relacionados à TFD em 

Periodontia, Endodontia e Estomatologia. O resultado mostrou que a TFD é 

promissora como coadjuvante ao tratamento convencional, causando redução 

microbiana efetiva em todas estas indicações, comprovando o amplo espectro de 

ação da TFD, mesmo valendo-se do mesmo fotossensibilizador (azul de metileno) e 

mesma fonte de luz (laser de baixa potência na faixa do vermelho visível). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Trata-se de um estudo cuja metodologia usou uma abordagem indutiva com 

procedimento de análise estatística, comparativa e descritiva, sendo um estudo do 

tipo experimental, que teve como técnica de pesquisa a observação direta intensiva 

em laboratório. 

 Foi realizado um estudo experimental e quantitativo in vitro do efeito da Terapia 

Fotodinâmica nas espécies bacterianas de S. mutans e S. aureus. 

 

 

3.2 CAMPO DA PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Microbiologia do Centro 

Universitário de João Pessoa - UNIPÊ – BR 230 – Km, Água Fria – CEP 58053-000 – 

João Pessoa – Paraíba – Brasil. Conforme anuência (Anexo A). 

 

 

3.3 LINHAGENS MICROBIANAS 

 

 

A amostra desse estudo foi composta por células em monocultura de S. mutans 

e S. aureus cedidos pelo Laboratório de Microbiologia do Programa de Pós-

Graduação em Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. 
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3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

3.4.1 Materiais 

 

 

Meio de cultura Brain Heart Infusion (BHI), alça descartável estéril, azul de Metileno 

a 0,1%, da marca DMC, placa de Petri, ágar Sabouroud Dextrose e pasteur pipeta 

descartável estéril. 

 

 

3.4.2 Instrumentais 

 

 

Tubo de Ensaio e béquer graduado. 

 

 

3.4.3 Equipamentos 

 

 

Laser de baixa potência (MMO – DIODO) com comprometimento de onda de 

660-780 mm, estufa Bacteriológica e agitador Vortex. 

 

 

3.4.4 Procedimento de Coleta de Dados 

 

 

3.4.4.1 Reativação das Cepas 

 

 

 Com o auxílio de uma alça descartável, estéril, as cepas bacterianas de cada 

microrganismo foram coletadas da placa de Petri em que estava localizada. Cada 

cepa foi inoculada em um tubo de ensaio contendo 9 ml de caldo BHI. Ao total, foram 
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seis tubos de ensaio, sendo três de S. mutans e três de S. aureus. Os tubos foram 

agitados no Vortex e, em seguida, incubados em estufa biológica a 37°C por 28 horas. 

Após este período observou-se o meio de cultura turvo, indicando dessa forma a 

viabilidade microbiológica. 

 

 

3.4.4.2 Cultivo dos microrganismos 

 

 

 Após a reativação das cepas, com o uso de pasteur pipeta descartável estéril 

foi coletado 3 ml de cada tubo de ensaio e colocado em uma placa de Petri contendo 

Ágar Sabouroud Dextrose. Assim, foram obtidas seis placas com as amostras do 

estudo: três contendo S. mutans e três contendo S. aureus. 

 

 

3.4.4.3 Terapia Fotodinâmica 

 

 

 Posteriormente a fixação dos microrganismos no meio de cultura, foi aplicado 

o fotossensibilizador Azul de Metileno a 0,1%. Das seis placas obtidas, apenas duas 

de cada espécie recebeu o corante, visto que uma de cada espécie serviria como 

grupo controle. Após decorrido o tempo de pré-irradiação de cinco minutos da 

aplicação do fossensibilizador em uma das placas que continha S. mutans o laser foi 

aplicado durante 90 segundos em uma dose total de 9J. A mesma dose de energia e 

o mesmo tempo foram aplicados na placa contendo S. mutans, no entanto, o tempo 

de pré-irradiação foi de 7 minutos. O mesmo tempo e a mesma dose foram utilizados 

com o S. aureus, uma placa com cinco e outra com sete minutos. Porém, em virtude 

da fixação do Azul de Metileno ao longo da placa de Petri, foram utilizados dois tempos 

de 90 segundos: um nas bordas da placa de Petri; e outro no centro da placa, 

perfazendo um total de 180 segundos ao longo da placa com uma dose total de 18 J. 
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

A análise foi qualitativa mediante observação da presença de colônias antes e 

após a aplicação da terapia. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

As bactérias presentes no biofilme passaram a exibir características fenotípicas 

distintas, o que pode resultar no aumento da resistência dos biofilmes aos agentes 

antimicrobianos, ao stress do ambiente e aos mecanismos de defesa do hospedeiro. 

Isso leva a busca por novos métodos alternativos que ocasionem a morte desses 

patógenos e consequente tratamento das infecções (TESSAROLLI, 2010). 

No presente estudo, a luz laser de baixa intensidade no comprimento de onda 

vermelho e o corante Azul de Metileno a 0,1% foram usados em dosimetrias e tempos 

diferentes respectivamente, com o intuito de avaliar seus efeitos sobre cepas de S. 

mutans e S. aureus. O S. mutans foi selecionado por esse trabalho devido ao seu 

envolvimento com processos cariosos e a formação de biofilme dentário. Já o S. 

aureus devido a sua presença em biofilme dentário e seu potencial de resistência aos 

antibióticos. 

Agnelli (2011) cita em seu trabalho que o S. mutans é uma das principais 

espécies iniciadoras do biofilme dentário e está relacionada à etiologia da cárie.  

Boscariol, Ouchi e Pereira (2018) relatam que mais de 90% das cepas de S. aureus 

são resistentes a medicamentos, como meticilina, penicilina, aminoglicosídeos, 

macrolídeos, lincosaminas e até outros beta-lactâmicos.  

Souto et al. (2006), em seus relatos detectaram a presença de bactérias 

patogênicas “não orais” em alta prevalência e níveis no biofilme subgengival em sítios 

periodontais de pacientes com periodontite crônica e dentre as espécies encontradas 

em maior prevalência estava o S. aureus.  

Conforme Balata et al. (2010), a essencial característica da TFD é a associação 

da fonte de luz de baixa potência (laser ou LED) juntamente com um agente 
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fotossensibilizador. Eles têm o objetivo de provocar necrose celular e morte 

microbiana. Ainda para os autores, o fotossensibilizador por si só não causa dano 

algum aos tecidos sadios ou doentes, apenas com a aplicação da luz sobre o tecido 

que contêm a droga vai ocorrer a ativação das células alvo e elas serão rapidamente 

destruídas, precisamente nos locais para onde a irradiação foi direcionada.  Dessa 

maneira, uma aplicação cuidadosa do feixe de luz pode garantir que a TFD atinja de 

forma seletiva os tecidos doentes. 

O S. mutans foi avaliado quanto a sua capacidade de crescimento frente a TFD 

usando o Azul de Metileno a 0,1% como fotossensibilizador com dois tempos de pré-

irradiação. A aplicação do fotossensibilizador Azul de Metileno a 0,1% por 5 e 7 

minutos, seguida pela irradiação da luz laser de baixa intensidade por 90 segundos, 

promoveu uma redução significativa dos S. mutans dos grupos testados em ambos os 

tempos de pré-irradiação em comparação com o grupo controle. Pela análise visual 

da Figura 1 é possível observar esse resultado. 

 

Figura 1 – Comparação visual entre grupos teste e controle de S. mutans. A) Grupo 
controle. B) Grupo teste de S. mutans com tempo de pré-irradiação de 5 minutos. C) 
Grupo teste de S. mutans com tempo de pré-irradiação de 7 minutos. 
 

 
Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

A redução observada para os grupos de S. mutans tratados com Azul de Metileno 

a 0,1% nos tempos de 5 e 7 minutos foram semelhantes. Miranda (2011) em sua 

pesquisa objetivou avaliar a influência do tempo pré‐irradiação e tempo de exposição 

no efeito antimicrobiano da TFD sobre suspensões de S. mutans in vitro. O grupo 1 

foi o grupo controle que continha 1 ml da suspensão padronizada (inóculo) e não 

recebeu nenhum tratamento. O grupo 2 com 0.75ml de inóculo e 0,25 de azul de 

C B A 
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metileno sem ação da luz halógena. No grupo 3 não foi usado o fotossensibilizador, 

para que assim fosse avaliado a sua toxicidade então ele continha 1ml da suspensão 

padronizada e foi irradiada pela luz halógena por um minuto. Nos outros seis grupos, 

as suspensões bacterianas foram submetidas à TFD, associando‐se o azul de 

metileno a 25mg/L a uma fonte de luz halógena. Para os grupos 4, 5 e 6 o tempo pré‐

irradiação foi de cinco minutos e o tempo de exposição variou de um minuto para o 

grupo 4, 30s para o grupo 5 e 20s para o grupo 6. Os mesmos tempos de exposição 

foram utilizados respectivamente para os grupos 7, 8 e 9, porém, com um tempo pré‐

irradiação de três minuto. Como resultados obteve-se que os grupos 2 e 3 não 

apresentaram redução bacteriana significativa em relação ao grupo controle. Os 

grupos 4 e 5 apresentaram resultados estatisticamente significativos, quando se 

utilizou um tempo de exposição de 60s e 40s e tempo pré‐irradiação de 5 min. Os 

demais grupos 6,7,8 e 9, não apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

em relação ao efeito antimicrobiano da TFD. 

Tendo em vista a necessidade da implementação de novos métodos 

terapêuticos, um dos objetivos desse estudo foi avaliar o efeito da TFD sobre cepas 

de S. aureus usando o Azul de Metileno a 0,1% como fotossensibilizador com tempos 

de pré-irradiação de 5 e 7 minutos. A luz laser de baixa intensidade foi a de escolha, 

sendo aplicada tanto na placa de Petri de 5 minutos quanto na de 7 minutos por 180 

segundos. 

É possível observar uma tendência de diminuição das colônias de S. aureus 

crescidas em todos os grupos testes, submetidas a TFD com Azul de Metileno a 0,1% 

com tempos de pré-irradiação de 5 e 7 minutos, ao se comparar com o grupo controle, 

o que é possível visualizar na Figura 2 através da comparação visual. 
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Figura 2 – Comparação visual entre grupos teste e controle de S. aureus. A) Grupo 
controle. B) Grupo teste de S. aureus com tempo de pré-irradiação de 5 minutos. C) 
Grupo teste de S. aureus com tempo de pré-irradiação de 7 minutos. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2019). 
 

Ambas as cepas que foram irradiadas e associadas ao corante nos tempos de 5 

e 7 minutos diminuíram o número dessa bactéria. Porém, houve uma maior redução 

de bactérias com o tempo de pré-irradiação de 7 minutos, mostrando-se assim mais 

eficaz.  

O estudo realizado por Pereira (2009), a TFD foi aplicada em biofilmes de C. 

albicans, S.aureus e S. mutans utilizando o Azul de Metileno como fotossensibilizador  

na concentração de 0,1mg/mL e irradiado por Laser (660nm) durante 98 segundos. 

Foi possível observar redução de 40,22% nos biofilmes de C. albicans, 55,91% para 

S. aureus e 47,35% para S. mutans.  

Freitas et al. (2016) realizaram uma pesquisa com o objetivo de avaliar os efeitos 

da TFD com Azul de Metileno sobre cepas de S. aureus resistente à meticilina. Os 

grupos foram compostos com diferentes concentrações de Azul de Metileno (0,1; 0,3 

e 0,5mg/mL), incubados no escuro durante 15 minutos e irradiados por LED 

Biopdi/Irrad-Led5 em 660nm com fluência de 10 J/cm². Após isso, foram semeadas e 

incubadas à 37ºC por 24 horas. A contagem de Unidades Formadoras de Colônias 

demonstrou que a TFD foi eficaz na menor concentração testada de Azul de Metileno 

sobre cepas de S. aureus resistente à meticilina. 

Dessa forma, a TFD mostra-se eficiente como adjuvante ao tratamento 

periodontal convencional na redução dessas bactérias. Juntos podem trazer diversos 

benefícios para o paciente, desde um tratamento menos invasivo e traumático a 

menor resistência bacteriana. 

A B C 
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Balata et al. (2010) citam em seu estudo que a RAR juntamente com a TFD (laser 

diodo; 670nm; 150mW; 60 segundos; 10-20J/cm2 com azul de metileno 0,005%) 

melhorou significativamente os parâmetros clínicos investigados, como profundidade 

de sondagem (PS), sangramento à sondagem (SS) e nível clínico de inserção (NIC). 

Isso foi observado 12 semanas após o tratamento quando comparada com a RAR 

sozinha. Além disso, os lasers de baixa potência possuem efeito bactericida, ação 

analgésica, biomoduladora e anti-inflamatória sobre os tecidos duros e moles e 

restauração da vitalidade celular.  

Eduardo et al. (2015) concluíram que apesar da diversidade de protocolos 

utilizados nas recentes pesquisas, a TFD mostra-se promissora como coadjuvante ao 

tratamento convencional. Além disso, apresenta várias utilidades, fácil acessibilidade 

e baixo custo para o Cirurgião-Dentista frente a processos infecciosos em 

Odontologia. Na Endodôntia, Periodontia e Estomatologia, houve redução microbiana 

efetiva comprovando o amplo espectro de ação da TFD, mesmo usando do mesmo 

fotossensibilizador (azul de metileno) e mesma fonte de luz (laser de baixa potência 

na faixa do vermelho visível). 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

Com base nas condições experimentais do presente estudo, foi possível concluir 

que a combinação de Terapia Fotodinâmica associada ao corante Azul de Metileno a 

0,1% foi efetiva no controle in vitro das cepas tanto de S. mutans quanto S. aureus 

nos tempos de 5 e 7 minutos, causando a inibição de ambas as bactérias. 
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RESUMO 

 

 

A terapia fotodinâmica é um recurso terapêutico complementar ao processo de 
raspagem e alisamento corono-radicular com o potencial de eliminação de 
microrganismos periodontopatogênicos, no qual se associa um agente químico 
fotossensibilizador à irradiação a laser para a promoção de destruição celular seletiva. 
O presente estudo é um ensaio clínico laboratorial, comparativo e descritivo, com 
aplicação de métodos quantitativos, realizado no Laboratório de Microbiologia do 
Centro Universitário de João Pessoa – Unipê, com o objetivo de avaliar a efetividade 
in vitro da terapia fotodinâmica como tratamento coadjuvante à terapia periodontal não 
cirúrgica em biofilme colonizado por Streptococcus mutans, espécie que integra o 
grupo amarelo dos complexos microbianos subgengivais e a qual participa do estágio 
inicial de formação do biofilme. Utilizando-se de laser de diodo de 100 mW de potência 
(modelo DUO MMOPTICS), de comprimento de onda de 660-780nm e dose de 
aplicação de 100 J/cm2, associado ao azul de metileno a 0,01% sobre o biofilme 
monoespécie, experimentalmente, a amostra bacteriana foi reativada em meio de 
cultura com caldo BHI (Brain Heart Infusion Broth) em tubo de ensaio estéril, 
centrifugado e incubado em estufa bacteriológica a 37°C por 24 horas. Em discos de 
resina acrílica dispostos em microplaca de 24 poços foi induzida a formação de 
biofilme mediante submersão do microorganismo em BHI com adição de sacarose, 
realizando-se trocas diárias da suplementação e com incubação em estufa a 37°C por 
7 dias. Com tempos de pré-irradiação de 3 e 5 minutos, o biofilme cultivado e imerso 
em 1 ml do fotossensibilizador foi dividido em grupos não irradiados e irradiados por 
30 segundos pelo laser em modo de emissão contínua, com energia total de 3 Joules. 
Após incubação das amostras por 48 horas e semeadura em placa de Petri, os 
resultados mostraram maior inibição da atividade bacteriana nas amostras submetidas 
ao tempo de pré-irradiação de 5 minutos associada à irradiação a laser, demonstrando 
efetividade da terapia para o fotossensibilizador utilizado. Para o grupo pré-irradiado 
em tempo de 3 minutos na mesma concentração do azul de metileno e tempo de 
irradiação, observou-se, contudo, pouca efetividade no controle populacional do S. 
mutans, sugerindo que o tempo de pré-irradiação é fator determinante na eficácia da 
terapia. Conclui-se que a terapêutica se mostra útil na inibição do crescimento do S. 
mutans para zonas submetidas a maiores tempos de pré-irradiação, constituindo 
ferramenta eficaz para o tratamento periodontal adjuvante. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O biofilme dental é uma estrutura complexa de microorganismos, colonizada 

por bactérias que compõem a microbiota bucal, as quais representam potencial de 

patogenicidade frente a sua capacidade de adesão às superfícies duras não- 

descamativas somada à suscetibilidade do hospedeiro, ao tempo de maturação e 

acúmulo de tal organização multiespécies nos tecidos periodontais (CARRANZA et 

al., 2016). 

Bactérias do gênero Streptococcus correspondem às principais integrantes do 

processo de formação inicial do biofilme dental, apresentando não apenas potencial 

de agressão periodontal, como também cariogênico (S. mutans). Estão aderidas à 

película adquirida (a qual modula fisiologicamente e metabolicamente a aderência das 

bactérias colonizadoras iniciais) e por meio de fatores de virulência (tais como a 

produção de polissacarídeos extracelulares e enzimas) facilitam a fixação e 

coagregação de outras espécies de maior potencial patogênico, promovendo 

interações sucessivas para a formação de um complexo microbiano multiespécies. 

Estão classificadas no grupo amarelo dos complexos microbianos subgengivais, 

descritos no Diagrama de Socransky e integram a microbiota normal do ser humano, 

configurando estado de comensalismo (CARRANZA et al., 2016). 

Nesse cenário, a terapia fotodinâmica (PDT, do inglês, Photodynamic Therapy) 

corresponde a um recurso terapêutico complementar ao processo de raspagem e 

alisamento corono-radicular (implementado como terapia não cirúrgica da doença 

periodontal), não invasivo, no qual uma substância química fotossensível é aplicada 

no tecido contaminado (bolsa periodontal) e ativada por uma fonte de luz (laser de 

baixa intensidade), que em presença de oxigênio, promove destruição celular seletiva 

através de reações foto-oxidativas. É válido salientar, ainda, que o tratamento 

fotodinâmico não exclui o possível uso de fármacos e/ou outras práticas terapêuticas 

complementares (EDUARDO et al., 2015; SCHAEFFER et al., 2019). 

Fundamentados por esse pensar, o presente estudo teve como objetivo a 

verificação do comportamento bacteriano in vitro de biofilme induzido em laboratório 
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e colonizado por Streptococcus mutans diante da aplicação de terapia fotodinâmica, 

com vistas à observação da efetividade da técnica como tratamento coadjuvante à 

terapia periodontal não cirúrgica. Para tanto, verificou-se a atividade fotodinâmica 

antimicrobiana em tempos de pré-irradiação de 3 minutos e 5 minutos, através da 

mensuração das unidades formadoras de colônias (UFC), assim como foi avaliado o 

comportamento microbiológico nos grupos de biofilme colonizados em discos de 

resina acrílica com aplicação de azul de metileno em concentração de 0,01%, de modo 

a verificar se os achados confirmavam a efetividade da terapia aplicada.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

Com base nas diretrizes práticas estabelecidas pela American Association of 

Periodontology (AAP), o tratamento inicial da periodontite é a abordagem mecânica 

de raspagem e alisamento corono-radicular, definida como terapia não cirúrgica ou 

fase I da terapia periodontal (CARRANZA et al., 2016). Tendo em vista a limitação da 

técnica em bolsas periodontais muito profundas, sítios de difícil acesso, como também 

em razão da resposta deficitária de pessoas sistemicamente comprometidas, a 

agregação de terapias complementares como a PDT configura abordagem alternativa 

para a terapia antibacteriana convencional, sem, contudo, gerar os efeitos colaterais 

indesejáveis comuns à antibioticoterapia, nem tampouco favorecer a seleção de 

bactérias resistentes e alteração da microflora bucal. Nesse sentido, o uso da PDT foi 

introduzido como meio de intervenção à progressão da periodontite com os benefícios 

de efeito antimicrobiano local, seletividade celular para a morte de microorganismos-

alvo e aceleração da cicatrização tecidual, de modo a otimizar e potencializar a 

eficácia do tratamento periodontal (ASSEM, 2015). 

No que se refere ao mecanismo de ação da PDT, é utilizado um agente químico 

fotossensibilizador (FS) que, após aplicação local, se difunde pelo tecido em período 

de tempo denominado pré-irradiação. Tal pré-irradiação corresponde ao tempo no 

qual o corante é deixado em contato com o substrato antes da aplicação efetiva da 

luz do laser. Com espectro eletromagnético de absorção óptica específico ao FS 

utilizado, a fonte de luz aplicada no local gera reações fotoquímicas capazes de 
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originar espécies reativas de oxigênio, com citotoxicidade às células bacterianas, uma 

vez que o corante se une ao microorganismo-alvo, resultando no efeito terapêutico 

desejado (FERREIRA, 2015; MIRANDA, 2011). 

O uso da laserterapia de baixa potência (LPLT, do inglês Low Power Laser 

Therapy) como sistema óptico fotossensibilizador nessa modalidade terapêutica atua 

através da aplicação de luz vermelha (em comprimento de onda por volta dos 600nm), 

conferindo efeitos de alteração do metabolismo celular local, assim como de 

bioestimulação para fins de reparo tecidual. Uma vez associado ao agente 

fotossensibilizador provoca reatividade celular útil para ação antimicrobiana 

(KURACHI et al., 2002). 

Dentre os corantes mais usados e de maior disponibilidade, o azul de metileno, 

cujo efeito antimicrobiano se dá por ativação de luz, é amplamente estudado. É do 

tipo fenotiazínico, hidrofílico, de baixa toxicidade sistêmica e de elevada solubilidade, 

sendo, portanto, de fácil eliminação pelo organismo. Sua ação a partir da formação de 

complexos metacromáticos com lipopolissacarídeos bacterianos resulta em eficaz 

atividade fotodestruidora, além de interagir com proteínas de membranas de bactérias 

como as porinas, as quais atraem mais facilmente corantes hidrofílicos via seleção de 

cátions (FERREIRA, 2015; WAINWRIGHT, 2005). 

Efeitos da terapia fotodinâmica utilizando-se laser de diodo de baixa potência 

associado ao uso de azul de metileno e cloro-alumínio ftalocianina tetrasulfonada 

(AIPcS4) como fotossensibilizadores em espécies gram-positivas foram observados, 

em estudo comparativo de agentes fotossensibilizantes, realizado por Muller (2007), 

constatando-se que apesar das diferenças de padrão de crescimento das espécies 

avaliadas, a terapêutica mostra-se útil na indução de morte de bactérias gram-

positivas e na inibição do crescimento bacteriano, sendo portanto, eficaz na terapia 

fotodinâmica antimicrobiana (APDT). 

Face ao exposto, considerando-se a ausência de efeitos sistêmicos colaterais 

e o ganho geral para a saúde dos tecidos de suporte dental afetados pela doença 

periodontal, o tratamento com PDT tem se mostrado ferramenta eficaz enquanto 

tratamento periodontal adjuvante, principalmente no que concerne a fase de 

manutenção pós-tratamento não cirúrgico (MEIMANDI et al., 2017). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

  

 Pesquisa experimental, do tipo ensaio clínico laboratorial, cuja finalidade foi 

observar, mediante simulação laboratorial e com aplicação de métodos quantitativos, 

o efeito in vitro da terapia fotodinâmica sob espécie bacteriana de S. mutans. Utilizou-

se, no referido estudo, abordagem indutiva, com avaliação estatística dissertativa e 

observação intensiva direta em laboratório. 

  

 

3.2 CAMPO EMPÍRICO  

 

 

A pesquisa foi desenvolvida nas dependências do laboratório de Microbiologia 

do Centro Universitário de João Pessoa – Unipê, localizado na BR 230– Km 22, sem 

número, bairro de Água Fria na cidade de João Pessoa – PB. Fundado em 1971, 

atualmente faz parte do grupo educacional Cruzeiro do Sul (o quinto maior grupo de 

educação do país), cujas instalações abrangem a área de 2800 metros quadrados e 

oferta cursos de graduação e pós-graduação, com ensino presencial e à distância. 

 

 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 

A amostra do estudo foi constituída por células em monocultura de S. mutans 

cedidos pelo Laboratório de Microbiologia do Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. Tal população foi 

selecionada fundamentada nos Complexos microbianos subgengivais observados no 

Diagrama de Socransky, onde espécies do gênero Streptococcus participam do 

estágio inicial de formação do biofilme na superfície do dente.  
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3.3.1 Critérios de inclusão 

 

 

a) Espécie com atividades reprodutivas efetivamente reativadas em período de 

24 horas. 

 

 

3.3.2 Critérios de exclusão 

 

 

Foi excluído da pesquisa o microorganismo que: 

 

a) Não se organizou em biofilme, sem adesão à superfície rígida fornecida; 

e  

b) aquele que, durante a fase experimental, não atingiu quantidade de 

colônias significativas por mL de suspensão, de modo a inviabilizar o 

cálculo de UFC. 

 

 

3.3.3 Procedimentos para Coleta de Dados 

 

 

 O estudo foi realizado mediante confecção de corpos de prova em resina 

bisacrílica vermelha, (discos estes devidamente esterilizados e acondicionados em 

microplaca de 24 poços), seguindo-se de protocolo de reativação do microorganismo 

(disposto inicialmente em meio refrigerado e sob privação de nutrientes), utilizando-

se  de caldo BHI (Brain Heart Infusion Broth, meio de cultura que contém nutrientes 

como carboidratos) em tubo de ensaio estéril, centrifugado e incubado em estufa 

bacteriológica a 37°C por período de 24 horas.   

 Para a formação de biofilme, o microorganismo foi submerso na solução de BHI 

com adição de sacarose (0,2 g de sacarose em 10 ml de BHI), agitado em vórtex por 

30 segundos e então disposto nos poços contendo os discos (proporção de 1 ml do 

caldo contaminado+ 1ml da solução com sacarose por poço). Prosseguiu-se com 
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trocas diárias do caldo nos poços, sem nova inoculação, apenas para fins de 

suplementação do caldo e incubação em estufa por período 7 de dias. 

  Quanto à aplicação da Terapia Fotodinâmica foram utilizados dois grupos de 

biofilme com uso de Azul de Metileno em concentração de 0,01% com pré-irradiações 

distintas: 3 minutos e 5 minutos, havendo um grupo controle com biofilme. 

 Decorrido o período de incubação, os discos foram lavados com água destilada 

para remoção dos microrganismos em suspensão e foram transferidos para nova 

placa de 24 poços e imersos em 1 ml de Azul de Metileno na concentração supracitada 

para cada grupo, a fim de atuar apenas nos microorganismos aderidos em biofilme. 

Houve grupos sem e com aplicação de luz em diferentes tempos de uso do 

fotossensibilizante e irradiação dos biofilmes com laser de fibra ótica de potência de 

100 mW (modelo MMO-DIODO), em modo de emissão contínua, à distância de 1 cm 

das amostras e irradiação de 30s com dose total de 3 Joules cada. Além de um grupo 

controle no qual não houve pré-irradiação nem tampouco exposição à luz vermelha, 

exposto à ação do fotossensibilizante por 15 minutos. 

 Prosseguiu-se com a colocação do biofilme colonizado pelo microorganismo 

pós-terapêutica em Tubos Falcon contendo 10 ml de BHI e homogeneizados com 

homogeneizador ultrassônico por 30 segundos, para que as soluções então obtidas 

fossem semeadas em placa de Petri com ágar, as quais foram incubadas a 37ºC por 

48 horas para a realização posterior da contagem de colônias formadas nas placas.   

 

 

3.3.4 Análise dos Dados 

 

 

Os dados foram organizados em tabela, mediante avaliação descritiva dos 

resultados obtidos, utilizando como suporte de quantificação, o software de contagem 

de colônias Promega Colony Counter.  
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3.4 MATERIAIS 

 

 

a) Meio de cultura Brain Heart Infusion Broth; 

b) Azul de metileno a 0,01%; 

c) Sacarose 5%; 

d) Ágar Sabouraud Dextrose; 

e) Água destilada; 

f) Alça descartável estéril; 

g) Pipeta pasteur descartável estéril;  

h) Pipetador manual Pipette Pump; 

i) Pipeta graduada estéril; 

j) Placa de Petri 90x15 mm; 

k) Swab; 

l) Placa para cultivo celular de 24 poços de fundo chato Kasvi ETQ; 

m) Discos de resina acrílica de 10 mm de diâmetro. 

 

 

3.5 INSTRUMENTAIS 

 

 

a) Tubo Falcon; 

b) Béquer graduado; 

c) Tubo de ensaio; 

d) Pinça metálica estéril; 

 

 

3.6 EQUIPAMENTOS 

 

 

a) Balança semi-analítica AD200 com Capela Marte; 

b) Agitador multiplataformas vórtex IKA MS 3 digital; 

c) Estufa bacteriológica; 
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d) Laser portátil de baixa potência e comprimento de onda 660-780nm 

(MMOPTICS- DIODO) 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Diante da capacidade da terapia fotodinâmica para a indução de morte celular 

e inibição do crescimento bacteriano, a aplicação de irradiação com laser de baixa 

potência associada ao uso de azul de metileno em bactérias do tipo gram-positivas, 

tal qual S. mutans, possui eficácia comprovadamente maior que em espécies gram-

negativas. O fotossensibilizante quando aplicado sem a adição da irradiação por laser 

mostra ação bactericida menor, a depender das concentrações inibitórias e tempo de 

irradiação, quando comparado ao uso associado com a laserterapia (MULLER, 2006). 

Estudos acerca da fotossensibillização voltada à área odontológica como 

instrumento complementar terapêutico demonstram que os microorganismos 

relacionados à doença periodontal e cárie são os mais amplamente estudados e 

pesquisados para o desenvolvimento de técnicas e protocolos que auxiliem e 

aumentem a eficácia das abordagens convencionais (QUEIROGA, 2010). 

Face ao exposto, o presente estudo selecionou espécie de S. mutans para 

avaliação de seu comportamento in vitro, frente à terapia fotodinâmica, em razão da 

sua presença no biofilme dentário e atuação no desenvolvimento de processos 

cariosos e periodontais. 

O uso de laser de baixa potência tem se mostrado efetivo na redução da 

quantidade de microorganismos em sítios específicos. Clinicamente, após a 

realização de raspagem e alisamento radicular a aplicação da PDT junto ao 

fotossensibilizador permite maiores ganhos de parâmetros clínicos e maior redução 

bacteriana por meio de necrose celular, com melhor tempo de reparação tecidual e 

mínimos (ou inexistentes) efeitos colaterais de ordem local ou sistêmica (FERREIRA 

et al., 2017). 

Os fatores avaliados na pesquisa foram os tempos de pré-irradiação para a 

mesma concentração do fotossensibilizador (azul de metileno a 0,01%) no controle da 

carga bacteriana do biofilme monoespécie in vitro (3 min e 5 min), sob ação de laser 
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de diodo (λ= 660 nm) de potência 100 mW e dose de aplicação de 100 J/cm2. 

Respeitando-se distância de 1 cm da ponteira ao disco pré-irradiado (inicialmente o 

de 3 min e posteriormente o de 5 min) foi emitida a radiação em luz vermelha de forma 

contínua, localizada por 30 segundos com total de energia de 3 Joules. Os achados 

observados após aplicação da terapia e pós-semeadura em Placa de Petri e 

incubação em estufa demonstrou variação quanto ao uso da PDT associada ao FS 

supracitado nos dois tempos de pré-irradiação do biofilme, conforme mostra o quadro 

1. 

 

Quadro 1 – Quantificação de sobrevivência bacteriana das amostras. 

GRUPO AVALIADO Exposição ao laser Nº UFC/ml % de diferença das amostras 

Pré-irradiação de 03 min: 
Com irradiação 853 

74,79% 
Sem irradiação 215 

Pré-irradiação de 05 min: 
Com irradiação 427 

30,22% 
Sem irradiação 612 

Controle *** 98 *** 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 
A quantificação de UFC/ml observada no grupo controle, exposto à ação do FS 

por 15 min, demonstra que por si só o azul de metileno possui atividade antimicrobiana 

para a amostra de S. mutans, sugerindo que em maior tempo de contato com o FS, 

melhor os resultados inibitórios. Conforme avaliado por Muller (2006), seu poder 

bactericida varia com a aplicação da terapia a laser, mostrando-se maior e mais eficaz 

em concentrações mais altas de FS. 

Nas colônias pré-irradiadas em tempo menor, a terapia não se mostrou efetiva 

na redução microbiana, apresentando 853 colônias no grupo irradiado por 30s (grupo 

A, figura 1) contra 215 do grupo não irradiado (grupo B, figura 1), uma diferença 

percentual de sobrevivência de 74,79% a mais nas colônias irradiadas, conforme se 

observa na figura 1. 
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Figura 1 – Contagem visual de colônias em grupo pré-irradiado por 3 minutos. 

 
Grupo A) S. mutans irradiado por 30s. Grupo B) S. mutans não irradiado. 
Fonte: Acervo pessoal (2020). 

 

Microbiologicamente, o processo de indução bacteriana nos quadros de 

doenças periodontais se dá, dentre outros fatores, pela capacidade de adesão desses 

microorganismos às superfícies duras não-descamativas. Quando organizados em 

biofilme, constituem estrutura complexa e de menor suscetibilidade às terapias 

antimicrobianas quando comparadas aos microorganismos em situação planctônica. 

Desse modo, a inativação terapêutica por auxílio de irradiação a laser pode sofrer 

influência do tempo de pré-irradiação aplicado (FUMES, 2017). 

Verificou-se que houve menor contagem das UFC para o biofilme pré-irradiado 

por 5 min, sugerindo que o tempo de pré-irradiação superior a 3 min tem maior poder 

inibitório. Quantitativamente a diferença do número das UFC corresponde a 30,22% 

menor na avaliação do biofilme irradiado quando comparado ao não irradiado (612 

UFC para grupo sem irradiação e 427 para o irradiado), de acordo com a figura 2. 

 

Figura 2 – Contagem visual de colônias em grupo pré-irradiado por 5 minutos. 

 

B 

 

A 

 

A B 
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Grupo A) S. mutans não irradiado. Grupo B) S. mutans irradiado por 30s. 
Fonte: Acervo pessoal (2020). 

 

Em estudo realizado por Nemezio (2016), a associação da terapia com laser 

de diodo e azul de metileno se mostra capaz de penetrar na matriz de polissacarídeos 

formadas no biofilme e diminuir a viabilidade bacteriana, estando, contudo, 

condicionada a fatores como o tempo de pré-irradiação para difusão e ação do agente 

fotossensibilizador. Para Okamoto, Iwase e Morioka (1992) na associação de 

fotossensibilizantes ao uso de laser He-Ne (λ= 632,8 nm) há maior zona de inibição 

de crescimento de cepas de S. mutans conforme haja maior tempo de pré-irradiação 

das colônias. 

Em pesquisa desenvolvida por Muller (2006) a avaliação do padrão de 

crescimento bacteriano de espécies gram-positivas (Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecalis e Streptococcus mutans) demonstra que há eficácia quanto ao 

uso de Azul de metileno na mediação da terapia fotodinâmica para morte bacteriana. 

Para o S. mutans as amostras submetidas ao azul de metileno após protocolo de 

irradiação apresentaram percentual de sobrevivência de 4%, com UFC igual a 49. Em 

contrapartida, aquelas na qual não foram irradiadas, as UFC equivaleram a 1077, com 

percentual de sobrevivência de 86%. 

Avaliando-se a influência do tempo de pré-irradiação e exposição ao efeito da 

terapia fotodinâmica em cultura de S. mutans sob efeito de luz halógena e azul de 

metileno em concentração de 25 mg/L, os resultados da pesquisa realizada por 

Miranda (2011) mostram que grupos pré-irradiados por 5 min com exposição ao laser 

por 40s e 60s tem maior capacidade de inibição bacteriana que os grupos submetidos 

a tempos de 3 min (apesar de tais grupos também mostrarem potencial de redução). 

A eficácia da terapia fotodinâmica está, portanto, intimamente relacionada com o 

tempo de exposição ao laser, tempo de pré-irradiação da amostra e a dose de energia 

aplicada, assumindo, dessa forma, que a efetividade da PDT é dose-dependente.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Baseados nos achados laboratoriais, diante da redução do número de colônias 

observadas nos corpos de provas submetidos ao tempo de pré-irradiação de 5 min e 

irradiação a laser de 30s com energia de 3 Joules, a terapia fotodinâmica (PDT) se 

mostrou efetiva para a concentração de 0,01% de azul de metileno na inibição de S. 

mutans e pouco efetiva para o grupo pré-irradiado em tempo de 3 min para a mesma 

concentração e irradiação, mostrando-se inconclusiva quanto ao efeito causador de 

tal inconsistência para o protocolo utilizado.  
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PERCEPÇÃO DE MULHERES QUE VIVENCIARAM PERDA 

GESTACIONAL ATRAVÉS DO ABORTAMENTO ESPONTÂNEO 

  
Aline Ângela Ferreira Amorim29 

Charlene Nayana Nunes Alves Gouveia30 

 

 

RESUMO 

 

 

O abortamento espontâneo desencadeia consequências biopsicossociais na mulher 
e a faz desenvolver estratégias de enfrentamento para ressignificar a perda. Logo, 
este estudo teve por objetivo compreender a percepção da vivência de mulheres que 
sofreram abortamento espontâneo. Para tanto, realizou-se uma pesquisa prática, 
descritiva, de natureza qualitativa, com 15 mulheres que sofreram abortamento 
espontâneo, residentes em João Pessoa-PB. A técnica de seleção da amostra foi a 
não probabilística por conveniência, por meio da estratégia de Bola de Neve. Utilizou-
se um questionário sociodemográfico e um roteiro de entrevista semiestruturada. A 
coleta de dados foi realizada em local reservado e livre de interrupções, acordado com 
as participantes. As entrevistas foram gravadas mediante o consentimento e todos as 
recomendações éticas pertinentes foram respeitadas. Os dados sociodemográficos 
foram analisados utilizando-se da estatística descritiva, processados pelo pacote 
estatístico SPSS, e a entrevista pela técnica de análise estatística textual, a 
lexicometria, processada por meio do software IRAMUTEQ. Obteve-se 10.806 
ocorrências de palavras diferentes, com 1.465 formas distintas. Por meio da 
Classificação Hierárquica Descendente (CHD), a partição do corpus de análise 
resultou em 5 classes: estratégia de fuga buscando esquecimento, estratégia de 
enfrentamento buscando superação, sentimento de culpa, cuidados com a saúde e 
sensações da descoberta, organizadas em 3 grandes clusters. Constatou-se a culpa 
como a emoção mais vivenciada; acompanhamento psicológico e religião como 
fundamentais no enfrentamento; o cuidado com a saúde sendo essencial para evitar 
as consequências do abortamento espontâneo. Portanto, esta pesquisa proporcionou 
a reflexão, compreensão e expansão do conhecimento sobre a temática.  
  
Palavras chave: Abortamento espontâneo. Gravidez. Saúde da mulher. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1970), o abortamento 

espontâneo é denominado quando há interrupção da gestação de forma natural e 

involuntária. Ocorre em aproximadamente 10 a 15% das gestações, desencadeando 

sensações de perda, culpa pela inviabilidade da gestação, além de implicações no 

sistema reprodutivo, demandando uma atenção técnica adequada, segura e 

humanizada (BRASIL, 2011).  

Assim, trata-se da interrupção da gestação sem nenhuma intervenção externa, 

podendo ser causado por patologias da gestante, por problemas genéticos do embrião 

ou por traumas físicos ou psíquicos, sendo, sobretudo, o resultado de um problema 

de ordem médica que implica na saúde da mulher, e que também pode afetar aspectos 

sociais e psicológicos desta e de sua família (FAÚNDES; BARZELATTO, 2004 apud 

RIBEIRO; SPINK, 2011).   

Além disso, é constatado como a perda de algo construído e idealizado pela 

mulher. Então, a desconstrução do que foi idealizado acerca de um filho, trazido pela 

perda gestacional involuntária, demandará uma intervenção psicológica, pois com a 

ausência de condições apropriadas de tratamento, poderão ser desenvolvidas 

manifestações psicopatológicas (CURI, 2012).  

Portanto, mediante a relevância do tema para a sociedade em geral e 

especificamente para a mulher que sofre os impactos físicos, psicológicos e sociais 

do abortamento, este estudo teve por objetivo geral compreender a percepção da 

vivência de mulheres que sofreram abortamento espontâneo. Especificamente 

objetivou-se identificar os sentimentos e implicações biopsicossociais vivenciados por 

elas e analisar as formas de enfrentamento em relação à perda gestacional.  

Desse modo, hipotetizou-se que a percepção da vivência de mulheres que 

sofreram abortamento espontâneo é negativa; o sentimento de culpa é o mais 

vivenciado; algumas mulheres apresentam complicações no sistema reprodutivo, 

dificuldades nas relações interpessoais e depressão e a estratégia mais utilizada para 

enfrentar o abortamento espontâneo é acreditando que a perda “tem um propósito”.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

A gestação para muitas mulheres trata-se de uma realização pessoal, familiar 

e do despertar de sua feminilidade através da maternidade, representando um 

processo natural que envolve além da esfera biológica, a comportamental e a 

psíquica. Semelhantemente, o abortamento, quer seja provocado ou espontâneo, está 

envolto a essas instâncias e desencadeia inúmeras consequências físicas, 

emocionais e sociais na qualidade de vida da mulher (XIMENES NETO et al, 2011).  

Segundo o Ministério da Saúde (2005), o abortamento traz repercussões 

sociais na vida da mulher, na família e no trabalho, atingindo mulheres jovens, em 

plena idade produtiva e reprodutiva, podendo levar à morte ou implicar sequelas a sua 

saúde física, mental e reprodutiva. Dentre as complicações físicas imediatas, têm-se 

as hemorragias, perfurações de órgãos, infecções e infertilidade. Além disso, as 

chances de sofrer esses danos aumentam quando as mulheres recorrem a estratégias 

inseguras.   

Dessa forma, a experiência do abortamento também permite a mulher vivenciar 

emoções distintas, contudo, as mais frequentes são a raiva, a tristeza, a culpa, a 

frustração, a sensação de vulnerabilidade, o sentimento de impotência. A mais citada, 

de acordo com pesquisas de diferentes países com diversos tipos de amostra, é a 

depressão, tanto em abortamentos espontâneos como provocados, com fins 

terapêuticos ou não (FREITAS et al, 2017).  

Vale destacar também que quando a mulher está grávida, esta constrói de si 

uma imagem corporal e social, adequada a esta condição. Logo, ao vivenciar o 

abortamento, não apenas ocorre a perda de um filho, mas a desconstrução dessa 

imagem constituída. Então, a figura de mulher gestante e futura mãe projetada por 

esta terá que ser desconstruída (MOURA, 2015).   

Portanto, o abortamento traz consigo diversos sentimentos negativos, 

consequências fisiológicas, mudanças nos relacionamentos interpessoais e impactos 

psicológicos para a mulher. Entretanto, é a partir disso que são desenvolvidas 

estratégias de enfrentamento da perda, a fim de ressignificar o sofrimento causado 

pela interrupção da gravidez.  
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Segundo Lazarus e Folkman (1984 apud GONÇALVES; BITTAR, 2016), o 

termo “coping” como equivalente a “enfrentamento” em português, remete ao conjunto 

de estratégias desenvolvidas pelo sujeito para lidar com situações de dor e sofrimento. 

Além disso, é diferente do adiamento e da fuga, referindo-se, portanto, a uma postura 

necessária para a superação ou elaboração de perda, quer física ou psíquica.  

Em pesquisa realizada por Camarneiro, Maciel e Silveira (2015) com mulheres 

que vivenciaram interrupção espontânea da gravidez, foi possível perceber que a 

elaboração da perda ocorre por meio de um conjunto de facilitadores, tais como: 

atribuir causalidade externa, ou seja, referir-se a natureza ou ao acaso como 

responsáveis pela perda; procurar aspectos positivos da gestação perdida, como a 

possibilidade de ter engravidado pela garantia da fertilidade ou considerar a 

interrupção precoce, antes de haver maior vínculo com o bebê; apoiar-se em uma 

rede informal, isto é, a possibilidade de saber que tem alguém com quem contar, 

principalmente com pessoas que viveram experiência semelhante; e aceitar a perda, 

a qual ocorre quando as memórias dolorosas vão diminuindo e dão lugar à esperança 

no futuro.  

Sendo assim, a mulher que vivencia o abortamento espontâneo enfrenta essa 

experiência de modo singular, de acordo com a sua história de vida e com os aspectos 

emocionais desencadeados pelo abortamento. Pois, vivenciar a interrupção de uma 

gravidez diz respeito ao fim de um sonho, de uma etapa, e que se precisa lidar com a 

dualidade, com os opostos: início e fim, vida e morte (BENUTE et al, 2009). 

Dessa maneira, diante da situação do abortamento espontâneo cada mulher 

desenvolve a sua percepção, a qual poderá influenciar no modo de lidar com a perda 

e nas formas de enfrentamento do luto. E ainda, refletir em sua saúde mental, em 

seus relacionamentos e em suas futuras gestações. Por isso, é imprescindível essa 

compreensão para que os profissionais intervenham promovendo qualidade de vida. 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Foi realizada uma pesquisa prática, descritiva, de natureza qualitativa, 

utilizando-se da técnica de amostragem não probabilística por conveniência, por meio 
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da estratégia nomeada de Bola de Neve. Participaram 15 mulheres que sofreram 

abortamento espontâneo, residentes na cidade de João Pessoa-PB, excluindo-se 

aquelas com idade inferior a 18 anos.  

Foram utilizados dois instrumentos. Um questionário contendo dados 

sociodemográficos e um roteiro de entrevista semiestruturada objetivando-se fazer 

levantamento de dados primários e dar grande importância à descrição verbal dos 

informantes (PRODANOV; FREITAS, 2013). A coleta de dados ocorreu em local 

combinado entre a participante e a pesquisadora. Algumas entrevistas foram gravadas 

após o consentimento das participantes e outras anotadas as respostas.  

Os resultados do questionário sociodemográfico foram analisados por meio do 

pacote estatístico SPSS em sua versão 21.0, utilizando-se da estatística descritiva. 

As questões abertas foram analisadas pela técnica de análise estatística textual, 

processada por meio do software IRAMUTEQ (Interface de R pourles Analyses 

Multidimensionnelles de Texteset de Questionnaires), desenvolvido por Pierre 

Ratinaud (2009). Este por sua vez, através das análises léxicas, identifica os Textos 

(Unidades de Contextos Iniciais - UCI) transformando-os em Segmentos de Textos 

(Unidades de Contextos Elementares - UCE), realizando a pesquisa do vocabulário e 

reduzindo as palavras com base em suas raízes, criando formas complementares e 

reduzidas (CAMARGO; JUSTO, 2018).  

Este estudo foi realizado considerando-se os aspectos éticos pertinentes a 

pesquisas envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução nº 466/12 do 

CNS/MS (BRASIL, 2012), no que tange aos parâmetros legais.  

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O perfil das mulheres participantes desta pesquisa (n=15) apontou que a maior 

parte possui graduação (46,6 %), é casada (80%), com religião evangélica (80%) e 

trabalham fora de casa (53,3%). A respeito da renda familiar, houve uma prevalência 

da classe baixa (40%). No quesito filhos, a maioria (73,4%) informou que possui de 

um a três filhos. Sobre o número de abortamentos vivenciados, a maior parte referiu 

ter sofrido um (53,3%), e acerca do tempo da vivência dos abortamentos a maioria 
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(46,7%) narrou ter vivenciado há mais de cinco anos. Por fim, a idade das participantes 

teve variação de 23 a 79 anos com média de 40,4 anos (DP=14,6).   

A partir da utilização da análise léxica, após a redução dos vocábulos às suas 

raízes, obteve-se um total de ocorrências de 10.806 palavras diferentes, com 1.465 

formas distintas. Obteve-se um Número de Textos igual a 15 (UCI), repartidos em 322 

Unidades de Segmentos de Textos (UCE). A frequência das palavras que mais 

contribuíram para a análise será apresentada em seguida.  

Por meio da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), verifica-se que a 

partição do corpus de análise resultou em 5 classes (Figura 1), organizadas em 3 

grandes clusters. Assim, analisando a hierarquia dos clusters, constata-se um 

distanciamento da classe 5, que apresentou 15,45% das UCEs, em relação as demais 

classes. Da mesma forma, verifica-se um distanciamento entre as classes 1 e 3, que 

apresentaram respectivamente 24,80% e 14,23% das UCEs, em relação as 2 e 4, que 

apresentaram respectivamente 26,42% e 19,11% das UCEs.  

 
FIGURA 1  ̶  Classificação Hierárquica Descendente das categorias provenientes 
dos discursos  

  
Fonte: Dados processados pelo IRAMUTEQ. 

 

A classe 1, denominada de “estratégia de fuga buscando esquecimento” 

(24,80%) apresentou um discurso referente a procurar não lembrar da situação 

vivenciada por meio da religião. Os discursos emitidos pelas respondentes mais 
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representativos são: “mas como eu sou evangélica eu tenho Deus na minha vida eu 

acho que foi só ele mesmo”, “que me ajudou a superar e a esquecer isso aí hoje em 

dia como eu falei tá superado né”, “quando eu perdi eu superei buscando a Deus 

mesmo foi a única forma de eu superar”. 

Essa classe mostra a religiosidade como uma forma de esquecer o 

abortamento espontâneo. Assim, a religião fez com que minimizasse a lembrança da 

situação vivenciada. Segundo Gonçalves e Bittar (2016), a religião/espiritualidade é 

um elemento de apoio importante para o enfrentamento do luto, em virtude de sua 

representação para os indivíduos. 

A classe 3, denominada de “estratégia de enfrentamento buscando superação” 

(14,23%), apresentou um discurso sobre a importância da psicoterapia e da religião 

no processo de compreensão da perda e como forma de lidar com esta. As falas mais 

representativas foram: “a não ser que tenha um acompanhamento todo um processo 

né que você tem que passar pra você aprender a lidar com isso porque não é fácil”, 

“mas assim hoje a melhor forma de lidar é encaminhar para um terapeuta processo 

terapêutico porque a família ela pode acolher mas ela não vai preencher aquele vazio 

que a mãe vai ficar principalmente quando ela quer o bebê”. 

Observa-se que o apoio da psicoterapia e da religião no enfrentamento da 

perda possibilitou compreendê-la e aprender a lidar com a mesma. Conforme Freitas 

et al (2017, p. 1), a função da intervenção psicológica é “oferecer suporte emocional, 

analisando o sofrimento diante da perda e legitimando um espaço para falar sobre 

essa experiência e com isso, iniciar o processo de elaboração desse luto”. 

A classe 2, “sentimento de culpa” (26,42%), caracteriza-se pela frustração da 

maternidade e ao mesmo tempo o sentimento de culpa pela situação de abortamento. 

São destacadas expectativas em tornar-se mãe e a atribuição da culpa a si mesma 

ou a fatores que podem ter provocado o abortamento. As menções mais 

representativas desta categoria são: “é muito doloroso e mais eu que queria muito ser 

mãe e assim abomino totalmente o  aborto eu me sentia assim muito culpada por eu 

não saber que estava grávida e ter feito  alguma coisa que possa ter eu mesmo 

provocado o aborto”, “então é muito frustrante e triste me senti culpada achando que 

eu tinha através de um susto aquilo tinha acontecido ou porque eu estava muito 

estressada naqueles dias e tinha acontecido”, “será que eu fiz alguma coisa para não 

dar certo...”. 
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Essa classe aponta para os sintomas psicológicos desencadeados, como a 

frustração de um sonho desfeito e a culpa a si própria pelo ocorrido. Revela o desejo 

de engravidar, de tornar-se mãe, porém não realizado, e ainda, sendo percebido como 

de sua responsabilidade em não o concretizar. Portanto, a culpa é um sinal de ferida 

psicológica desencadeada pelo abortamento, indicando o quanto sensibiliza as 

mulheres, fazendo-as sofrerem fisicamente e emocionalmente (BAZOTTI; STUMM; 

KIRCHNER, 2009). 

A classe 4, “cuidados com a saúde” (19,11%), apresenta orientação aos 

cuidados com a saúde da mulher e as implicações do abortamento para a saúde 

desta. O discurso presente nesta categoria faz referência às consequências que o 

abortamento pode desencadear e dá ênfase a evitá-lo através dos cuidados com a 

saúde antes da gestação. As declarações das respondentes foram: “é se cuidar pra 

evitar de ter esse tipo de sofrimento porque é muito ruim muito doloroso e é muito ruim 

pra nossa saúde também os sintomas do aborto é fica ali pro resto da vida”, “pra eu 

não sofrer pra eu não insistir sem eu me cuidar primeiro por que quando a gente  está 

fazendo alguma coisa que a gente vê que não está dando certo a gente tem que parar  

tem que pensar”, “os físicos eu fiquei as sequelas na minha saúde que refletiu até hoje 

depois que eu tive  meu segundo filho...”;  “então isso também refletiu na minha 

gestação”. 

Nessa classe são destacados os cuidados prévios com a saúde da mulher 

antes de engravidar, a fim de evitar o sofrimento psíquico e as consequências físicas 

resultantes do abortamento espontâneo. Essa procura por cuidar da saúde também 

revela de certo modo atribuir culpa a si própria, na qual se acredita que o ocorrido 

poderia ter sido evitado se houvesse esse cuidado antecipado. Contudo, o preparo 

pré-concepcional é imprescindível para o desenvolvimento de uma gestação saudável 

(BORGES et al, 2016). 

Juntas, as classes 1 e 3, apresentam um discurso focado no enfrentamento da 

perda gestacional. Verifica-se, portanto, que procurar não lembrar utilizando-se da 

religião bem como do acompanhamento psicológico são estratégias possíveis no 

processo de lidar com a gestação interrompida. Enquanto que as classes 2 e 4 

compartilham de discursos ligados as consequências do abortamento espontâneo na 

saúde da mulher. Constata-se no conteúdo das classes o sentimento de culpa e 

frustração frente à perda e os cuidados que a mulher necessita ter antes da gestação.  
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A classe 5, “sensações da descoberta” (15,45%), é representada por falas 

direcionadas às sensações vivenciadas no momento da descoberta da perda. Nesta 

categoria é destacada a angústia e sofrimento psíquico ao descobrir a interrupção da 

gestação. Os discursos emitidos pelas respondentes são: “no mesmo dia ele escutou 

o coração e no mesmo dia ele disse que eu tinha perdido então assim pra mim foi um 

choque naquele momento por que em nenhum momento eu tinha feito ultrassom não 

tinha escutado o coração nada”, “e aí foi uma tristeza e quando eu fui bater a ultrassom 

né quando cheguei lá no ultrassom que ela bateu ela já viu que o bebê já estava morto 

e aí pra mim abriu se assim o chão”, “aí que o médico começou a olhar e ele falou pra 

mim e pro meu esposo que tava  sem batimento cardíaco e sem movimentos né então 

ali foi um baque”. 

Essa categoria aponta as sensações negativas deixadas pelo abortamento ao 

descobrir a interrupção da gravidez. Tratando da descoberta como um momento 

marcado pelo sofrimento, tristeza, choque de realidade, de desencontro ao que se 

esperava. Logo, de acordo com Bazotti, Stumm e Kirchner (2009), o abortamento é 

um acontecimento inesperado e deixa muitas mulheres com sentimentos de 

desânimo, tristeza, frustração, culpa, fragilidade, e até pode evoluir para depressão. 

Estas classes, portanto, mostram que a percepção da vivência do abortamento 

espontâneo é resultante multifatorial, do histórico de vida, do contexto familiar e social 

e da subjetividade de cada mulher. As emoções descritas, o modo de pensar e 

enxergar o abortamento estão ligados a representação da maternidade em suas vidas. 

Além disso, a experiência fornecida pelo abortamento produz mecanismos de 

enfrentamento e superação da perda de modo singular, embora em muitos relatos, a 

perda de um filho seja como uma “lacuna não preenchida”. 

A seguir é apresentada a Análise Fatorial de Correspondência (AFC) referente 

a vivência das mulheres que sofreram abortamento espontâneo, conforme mostra a 

Figura 2.  
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FIGURA 2  ̶  Análise Fatorial de Correspondência das categorias provenientes dos 
discursos  

 
Fonte: Dados processados pelo IRAMUTEQ 
 

A partir da Análise Fatorial de Correspondência (AFC) pode-se observar que as 

classes 1 e 3 aparecem bem próximas no gráfico, semelhantemente as classes 2 e 4, 

o que indica proximidade em seus conteúdos discursivos. Já a classe 5 se distancia 

dos demais discursos, evidenciando que o seu conteúdo aponta para as sensações 

no momento de descoberta da interrupção da gravidez. Esta análise confirma a 

configuração da Classificação Hierárquica Descendente e proporciona um recurso 

visual que apresenta um panorama geral da distribuição das três classes temáticas 

encontradas. 

 

 

5 CONCLUSÕES  

 

 

Esta pesquisa, portanto, teve seus objetivos alcançados e algumas de suas 

hipóteses comprovadas. A culpa, de fato, mostrou-se a emoção mais vivenciada pelas 

mulheres deste estudo. Algumas das mulheres mencionaram apresentar 

complicações no sistema reprodutivo e consequências emocionais. E a estratégia 

mais utilizada foi a da religião e do acompanhamento psicológico. Assim, este estudo 
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proporcionou a expansão do conhecimento científico sobre o tema, com informações 

importantes que podem subsidiar procedimentos de intervenção.  

Tendo em vista que o abortamento espontâneo afeta a mulher psiquicamente, 

vale destacar neste trabalho que a Psicologia é uma ciência que busca intervir em 

questões do campo emocional e comportamental a fim de aliviar o sofrimento humano. 

Logo, é notória a necessidade do profissional dessa área atuar nos serviços de saúde 

para promover qualidade de vida às usuárias. A Psicologia Perinatal pode oferecer 

pré-natal psicológico, permitindo o apoio emocional durante a gestação e também a 

promoção de bem-estar após o nascimento do bebê.  

A partir deste estudo, sugere-se que sejam realizadas novas pesquisas sobre 

a temática, podendo conhecer outras formas de enfrentamento da perda gestacional 

de mulheres que assumem não ter religião ou que tem outras diferentes deste 

trabalho, visto que, a percepção da vivência diante do enfrentamento talvez possa ser 

diferente do que foi apresentado aqui.  

Também, é indicado estudos com parceiros, filhos e familiares de mulheres que 

sofreram o abortamento espontâneo para compreender a percepção dessa vivência 

através de outras perspectivas. Pois, embora não sejam essas pessoas que 

conceberam, elas podem criar expectativas em relação ao bebê que poderia ter se 

desenvolvido, podem ter vivenciado vários sentimentos e até mesmo influenciado as 

estratégias de enfrentamento.  

Por fim, é importante ressaltar que a mulher que sofreu o abortamento 

espontâneo necessita ser ouvida, acolhida e compreendida em sua dor, pois a perda 

é uma ferida que precisa ser vivida, tratada e ressignificada. Portanto, tanto o 

psicólogo como enfermeiros, médicos e outros profissionais da área da saúde, e 

também os familiares, amigos e sociedade em geral podem ser facilitadores nesse 

processo de luto.  
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PERFIL PSICOSSOCIAL DOS CONDUTORES QUE TIVERAM A 

SUSPENSÃO DE SUAS CARTEIRAS 

 
Andresa Von Szabo Medeiros31 

Charlene Nayana Nunes Alves Gouveia32 
 

 

RESUMO 

 

 

Com o objetivo de analisar o perfil dos condutores que tiveram a suspensão de suas 
carteiras e os seus comportamentos emitidos no trânsito, realizou-se uma pesquisa 
prática com 15 condutores que tiveram a penalidade de suspensão da Carteira 
Nacional de Habilitação, selecionados por meio da técnica não-probabilística por 
conveniência, matriculados em um centro de formação de condutores em João 
Pessoa-PB. Utilizou-se dois questionários: um para analisar o perfil sociodemográfico 
e outro semiestruturado sobre o comportamento no trânsito. A pesquisa foi realizada 
de forma coletiva em uma sala do centro de formação dos condutores, porém os 
instrumentos foram respondidos individualmente, seguindo-se todas as 
recomendações éticas pertinentes. Os dados foram analisados através de estatísticas 
descritivas, por meio do pacote estatístico SPSS, e através da análise de conteúdo, 
segundo a técnica de Bardin. A idade média dos participantes foi 40,13 anos, estando 
a maioria realizando o curso de reciclagem pela primeira vez. Verificou-se como 
principal causa da suspensão da CNH o uso de bebida alcoólica ao dirigir (46,7%). 
Foram apontados como principais razões para a suspensão: Falta de atenção (20%), 
Indiferença (20%) e Infração cometida por terceiros (20%). Assim, este estudo 
contribuiu com dados atuais acerca da temática, para que haja maior conscientização 
sobre os diversos comportamentos praticados no trânsito e suas repercussões para a 
sociedade. 
 
Palavras-chave: Comportamento dos condutores. Infrações no trânsito. Suspensão 
da CNH. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O constante fluxo de veículos e os fatores como a pressa e a aceleração têm 

impulsionado um ritmo frenético nas vias públicas, de forma que a circulação nem 

sempre acontece amistosamente no trânsito. Neste sentido, entre as causas dos 

diferentes conflitos gerados nas vias, destaca-se a violação das normas de trânsito 

pelos condutores, resultando em consequências diversas para os envolvidos. 

Os problemas relacionados ao trânsito têm crescido nas últimas décadas. 

Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 1,35 

milhão de óbitos acontecem por ano. Entre as principais causas, 90% estão 

relacionados a acidentes por falha humana, incluindo falta de atenção e desrespeito 

à legislação de trânsito (DATASUS, 2013 apud CETRAN, 2016). 

Desta forma, percebe-se que a imprudência no trânsito tem levado a inúmeras 

consequências e perdas que são ocasionadas na sua maioria por comportamentos 

humanos evitáveis. O desrespeito aos limites de velocidade, ultrapassagem em locais 

proibidos, o uso de celular enquanto dirige, são exemplos de situações facilmente 

evitáveis, mas que são constantemente transgredidas. 

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, a violação das normas de trânsito 

constitui em infração. No entanto, no cotidiano, as pessoas estão interpretando e 

modificando as regras conforme as suas conveniências desencadeando problemas 

sociais, econômicos e de saúde pública (OLIVEIRA et al, 2015). 

Mediante isto, o presente trabalho visa realizar um estudo acerca do perfil e 

comportamento dos condutores que tiveram a suspensão de sua carteira, como 

também, identificar as causas que acarretaram a sua suspensão. Além disso, 

pretende-se verificar a percepção dos condutores sobre as perdas sociais que a 

suspensão acarretou e a perspectiva de futuro em relação a prática de possíveis 

comportamentos por parte dos condutores no trânsito. 

Adotou-se como hipóteses que os condutores participantes são 

predominantemente do gênero masculino e de faixa etária jovem, sendo estes os que 

mais praticam infrações que acarreta a suspensão da CNH; a maioria dos 

participantes tem sua CNH suspensa devido a ultrapassagem do limite máximo de 

velocidade permitida nas vias públicas; os participantes demostram arrependimento 
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quanto aos comportamentos praticados anteriormente; a maioria dos condutores 

considera como perdas sociais a dependência de outros meios de transporte; e os 

participantes do curso de reciclagem têm melhores perspectivas em relação aos 

futuros comportamentos no trânsito. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

O ato de dirigir demanda ações que envolvem vários campos funcionais 

devendo o condutor possuir capacidades e habilidades motoras, sensoriais, cognitivas 

e de informações sobre o trânsito, com suas implicações técnicas, preventivas, 

defensivas e punitivas. De acordo com o art.28 do Código de Trânsito Brasileiro, ao 

dirigir “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o 

com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (BRASIL, 1997). 

Nesta perspectiva, o fenômeno trânsito é caracterizado por um espaço de 

circulação coletiva, de convivência social e ocupação pública. É permeado de 

constantes conflitos, gerados por diferentes interesses e necessidades, entre os 

indivíduos na sociedade (HOFFMANN; CRUZ; ALCHERI, 2003). 

De acordo com Rizzardo (2013), o condutor é responsável por seu automóvel 

e por todos os atos que possam resultar da sua conduta ao dirigir o veículo, podendo 

influenciar o trânsito por meio de seus comportamentos. Deste modo, o indivíduo com 

seus fatores de personalidade, cognitivos, emocionais e sociais, tem sido considerado 

o maior responsável pelas diferentes causas de acidentes, como resultado da 

realização de comportamentos inadequados e de risco durante a locomoção nas vias.  

Os acidentes de trânsito podem ocorrer por diversos motivos, seja por 

problemas da via, como erosões e falta de sinalização, ou problemas mecânicos; 

entretanto, a maioria dos acidentes são ocasionados por falhas humana (SILVA; 

OTTONI, 2018). De acordo com o relatório do IPEA (2015), as causas relacionadas 

ao comportamento do condutor para violência no trânsito são a desatenção, excesso 

de velocidade, ultrapassagens indevidas, ingestão de bebidas alcoólicas e 

desrespeito a sinalização. Para Souza e Minayo (2014), há outras causas que 

corroboram para as diversas consequências no trânsito como: a impunidade quanto 
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às infrações; fiscalização deficiente e uso do automóvel como demonstração do poder 

e virilidade. 

Neste sentido, os fatores humanos representam aproximadamente 90% das 

irregularidades cometidas no trânsito, as quais envolvem comportamentos de 

condução invasiva e transgressões as regras. Diante disso, os riscos no trânsito são 

decorrentes de ações humanas e estão diretamente relacionados a complexidade das 

infrações entre os condutores e o contexto do trânsito (WIT et al., 2017). 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) tem por finalidade proteger e 

proporcionar maior segurança, fluidez, eficiência e conforto no trânsito. Seu foco é nos 

elementos que compõem esse sistema – o homem, o veículo e a via – que são os 

agentes que influenciam e oferecem maior risco no trânsito (SILVA; MATOS, 2015). 

O homem é um dos agentes principais que afetam o equilíbrio e o bom funcionamento 

do trânsito. As interferências e o não cumprimento das normas estabelecidas por ele 

configura-se como infrações de trânsito.  

As infrações são classificadas de acordo com sua gravidade, ou seja, com o 

perigo que compromete à segurança do trânsito, podendo ser caracterizada como 

infração gravíssima, infração grave, infração média e infração leve. Ao infringir as 

normas de trânsito o indivíduo estará sujeito as penalidades e medidas administrativas 

de acordo com a gravidade da infração cometida (MARTINS, 2018). 

Uma das medidas é a suspensão do direito de dirigir que está descrito nos 

artigos 256, 261 e 265 do CTB, bem como na Deliberação 163 de 2017 do CONTRAN.  

A penalidade de suspensão pode ser aplicada através da via administrativa e da via 

judicial. No âmbito administrativo, a suspensão do direito de dirigir veículos é a 

penalidade imposta temporariamente pelo Departamento Estadual de Trânsito – 

DETRAN (MAGGIO, 2007 apud MARTINS,2018). 

Para Silva e Matos (2015), o processo de suspensão não surge apenas em 

razão da pontuação que alcançar o total de 20 pontos dentro de 12 meses, mas 

também em razão do cometimento de determinadas infrações, cuja penalidade de 

suspensão é prevista no CTB. Assim, o cometimento por si só de determinada 

infração, acarreta a penalidade de suspensão do direito de dirigir.  

De acordo com o artigo 165 do CTB, a penalidade de suspensão do direito de 

dirigir, pode ser aplicado quando o condutor se encontrar sob influência de álcool ou 

substância psicoativa que cause dependência. Outra causa para a suspensão é 
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quando o condutor “promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e 

demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, 

sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via” (BRASIL, 

1997), prejudicando assim a segurança pública nas vias. 

Conforme o art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõem sobre a 

suspensão do direito de dirigir, há também outras infrações de trânsito que submetem 

diretamente o infrator à penalidade de suspensão do direito de dirigir que são: Dirigir 

ameaçando os pedestres que estejam passando a via , ou pelos demais veículos (art. 

170); Utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra 

perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou 

arrastamento de pneus (art. 175); Abandonar o condutor incluso em acidente com 

vítima (art. 176); Transitar em velocidade elevada à máxima permitida para o local, 

quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (art. 218).  

Portanto, o condutor ao ter a penalidade de suspensão do direito de dirigir, a 

sua CNH deverá ser apreendida, sendo devolvida posteriormente, após o efetivo 

cumprimento do prazo da penalidade estabelecida e a comprovação da efetuação do 

curso de reciclagem (SILVA; MATOS, 2015). 

 

 

3 MATERIAL E METÓDOS 

 

 

Foi realizada uma pesquisa prática do tipo descritiva e de natureza qualitativa 

e quantitativa. Participaram da pesquisa 15 condutores, selecionados por meio da 

técnica não-probabilística por conveniência, de ambos os sexos que tiveram a 

penalidade de suspensão da CNH, tendo como requisito estarem matriculados no 

curso de reciclagem no centro de formação dos condutores pesquisado. 

A pesquisa foi realizada em um centro de formação de condutores devidamente 

certificada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), com registro e 

licença de funcionamento, que oferece aulas teóricas e práticas, além do curso de 

reciclagem para condutores que tiveram a suspensão da CNH. 

Foram utilizados dois instrumentos: um questionário contendo dados 

sociodemográficos, visando caracterizar o perfil socioeconômico dos participantes; e 
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um questionário semiestruturado com perguntas específicas sobre o comportamento 

no trânsito.  

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de 

João Pessoa – UNIPÊ, foi iniciada a coleta de dados.  A pesquisa foi realizada de 

forma coletiva em sala, no centro de formação dos condutores, porém os instrumentos 

foram respondidos individualmente. Os dados foram obtidos após a informação de 

que a participação é de caráter voluntário, a explicação dos objetivos da pesquisa, a 

menção de que a pesquisa foca nos condutores que tiveram a suspensão de sua CNH 

e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Este estudo 

considerou os aspectos éticos pertinentes a pesquisas envolvendo seres humanos, 

de acordo com a Resolução nº 466/12 do CNS/MS (BRASIL, 2012). 

Os resultados do questionário sociodemográfico e as questões objetivas do 

questionário semiestruturado foram analisados por meio de estatísticas descritivas, 

tais como frequência e percentuais, processadas por meio do pacote estatístico 

SPSS. As questões abertas foram analisadas por meio da técnica de análise de 

conteúdo de Bardin (2010). 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os participantes apresentaram idade média de aproximadamente 40,13 anos 

(DP=9,9), variando de 28 a 58 anos, sendo a maior parte do sexo masculino (80%) 

com predominância do estado civil solteiro (46,7%). Sendo a maioria homens e jovens, 

confirma-se hipótese desse estudo.  

De acordo com estudos realizados por Paula (2018), há um efeito significativo 

ao se comparar o sexo no contexto do trânsito. Para a autora, os homens cometerem 

mais infrações que as mulheres podem ter relação com os aspectos socioculturais, de 

desenvolvimento e comportamentais vividos pelo sexo masculino. Aliado a isso, os 

homens também apresentam determinadas características da personalidade que os 

levam a subestimar o perigo e a assumir um maior número de riscos na condução.  

No que tange a religião, a maioria (66,7%) relatou assumir a religião católica. 

Todos os participantes relataram estar trabalhando (100%), tendo a maioria renda 
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familiar superior a 5 salários-mínimos (33,3%). A maioria (60%) relatou não fazer uso 

de bebida alcoólica. No entanto, constatou-se através dos resultados obtidos pelo 

questionário específico que parte dos condutores tiveram como causa principal da 

suspensão de sua CNH fatores ligados ao uso de bebida alcoólica como dirigir 

alcoolizado e recusar realizar o teste do bafômetro que representam 46,7% das 

respostas obtidas. 

Segundo Siqueira et. al (2017), está cada vez mais comum motoristas 

consumirem bebida alcoólica e logo após assumirem a direção de um veículo, 

arriscando ocasionar danos a si como também a outras pessoas, uma vez que, 

acontece a diminuição da capacidade psicomotora após a ingestão de álcool, 

atrapalhando o ato de dirigir. Ademais, a bebida alcoólica é um dos fatores que 

impulsiona o comportamento de assumir riscos, desconsiderar regras e ter 

comportamentos inadequados (NASCIMENTO; MENANDRO, 2016). 

Na Tabela 1, estão contidos os resultados do questionário específico que 

abordou questões referentes a suspensão da CNH. 

 

Tabela 1 – Causas e impactos relativos à suspensão (n=15) 
 VARIÁVEL CATEGORIAS f f% 

Primeira 
Reciclagem 

Sim 14 93,3 
Não 1 6,7 

    

Causa Suspensão 

20 pontos no período de 12 meses 5 33,3 
Dirigir alcoolizado 4 26,7 
Recusar realizar teste do bafômetro 3 20,0 
Outros 3 20,0 

    

Contribuição 
Suspensão 

Fatores emocionais 1 6,7 
Falta de atenção 3 20,0 
Falta de conhecimento sobre as leis 1 6,7 
Indiferença 3 20,0 
Infração cometida por terceiros 3 20,0 
Dirigir alcoolizado 2 13,3 
Outros 2 13,3 

    

Locomoção* 

Transporte coletivo 2 13,3 

Carona 6 40,0 

Dirigir com a CNH suspensa 7 46,7 

Táxi 7 46,7 

Uber 7 46,7 

Ir caminhando 3 20,0 

*Mais de uma opção poderia ser escolhida 
Fonte: Elaboração própria.   
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Observa-se que a maioria dos participantes teve como causa da suspensão 

fatores ligados ao uso de bebida, que representam 46,7% das respostas obtidas. A 

maior parte também apontou como razões para a suspensão os fatores: Falta de 

atenção (20%), Indiferença (20%) e Infração cometida por terceiros (20%). Estes 

resultados refutam a hipótese de que o excesso de velocidade seria a principal 

infração cometida. 

Segundo o departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil 

(DataSUS) (2013), citado pelo CETRAN (2016), 90% dos acidentes estão 

relacionados a falta de atenção e desrespeito à legislação de trânsito. Em relação a 

isso, de acordo com dados do IPEA (2015), constatou-se que entre as principais 

causas relacionadas à violência e cometimento de infrações pelos condutores no 

ambiente do trânsito estão relacionadas a desatenção dos condutores no trânsito. 

Para Cambraia (2009 apud NAKANO; SAMPAIO, 2016), isso pode ser 

explicado porque a atenção tem um papel relevante no ato de dirigir, sendo uma 

função psicológica que se caracteriza pela capacidade de monitorar aspectos 

relevantes e não relevantes, permitindo um estado de alerta para possíveis indícios 

de perigos, como também para focalizar os diversos estímulos presentes no meio 

ambiente. 

Além disso, constatou-se que a indiferença no trânsito foi um dos fatores 

também mencionados, como contribuintes para a suspensão. Em relação a isso, 

Maciel (2017) afirma que o sujeito deve ter a previsão de que sua conduta possa gerar 

algum resultado proibido pela lei, mas, quando indiferente, mesmo prevendo esse 

resultado como possível, não se abstém da ação, assumindo o risco de produzi-lo, 

não considerando as leis e sendo assim também indiferente ao resultado. 

Este comportamento indiferente, é caracterizado como dolo eventual, na qual 

o condutor adota uma conduta perigosa e age mesmo com o resultado sendo 

previsível assumindo então o risco em fazê-lo, embora não deseje diretamente que o 

mesmo aconteça. Além disso, o sujeito demonstra indiferença quanto ao 

comportamento não adotando uma atitude correta na situação, agindo assim, com 

descuido, indiferença ou desatenção (MACIEL,2017). 

Os resultados obtidos também indicaram que outros fatores contribuintes para 

a suspensão da CNH foram as infrações cometidas por terceiros. Em relação a isso 

Filho (2002), afirma que a legislação separa a responsabilidade entre o proprietário e 
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o condutor, sendo apenas o proprietário responsável pelas infrações relacionadas a 

regularização do veículo e do condutor a responsabilidades pelas infrações 

decorrentes dos atos praticados na condução do veículo. Assim, não sendo o 

proprietário que cometeu as infrações, este possui 15 dias para indicar o responsável. 

No quesito locomoção, a maioria relatou está dirigindo mesmo com a CNH 

suspensa (46,7%), como também utilizando transportes alternativos tais como, táxi 

(46,7%) e Uber (46,7%). De acordo com Vasconcellos (2005), ao se considerar os 

diversos meios de locomoção, o automóvel particular, se institui primordial 

principalmente pela sua comodidade, na qual o condutor e usuários consideram que 

com este se alcança maior mobilidade e aumento da liberdade, não ficando 

dependentes a horários e rotas de transportes coletivos. 

No Quadro 1 estão agrupadas por categorias as respostas subjetivas dos 

participantes, realizada com base na análise de conteúdo de Bandin (2010).  

 

Quadro1 - Categorização das respostas referentes as percepções acerca da 
suspensão da CNH (n=15) 
CATEGORIA SUBCATEGORIA FALA REPRESENTATIVA 

Percepção sobre 
o comportamento 

Justificativa do 
Comportamento (33,33%) 

“Apesar de ter bebido, não possuía 
nenhuma característica de 
embriagues”  

Expressa consciência do 
risco (33,33%) 

“Dirigir sob efeito de bebida alcóolica 
é algo realmente muito irresponsável”  

Infração cometida por 
terceiros 
(33,33%) 

“Não fui eu quem cometeu as multas, 
o veículo estava em meu nome e 
minha carteira foi suspensa”  

Perdas Sociais 

Dependência em relação a 
locomoção (33,33%) 

“Ter que se locomover com meios de 
transportes mais caros para outros 
estados por não poder dirigir”  

Dificuldades no dia-a-dia e 
trabalho (46,67%) 

“Sair menos de casa e se atrasar nos 
compromissos”  

Não considera ter perdas 
com a suspensão da CNH 
(20%) 

“Não considero que tive problemas ao 
ficar sem a CNH”  

Perspectiva sobre 
o futuro 

Perspectivas positivas para 
comportamentos futuros 
(53,85%) 

“Ser mais cuidadoso e ter mais 
atenção no trânsito”  

Não utilizar bebida alcoólica 
(38,46%) 

“Não ingerir bebida alcoólica ao 
dirigir”  

Cumprir com a legislação 
(7,69%) 

“Aprendi a lição. Não devo infringir a 
legislação”  

Fonte: Elaboração própria. 
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Em relação a categoria Percepção sobre o comportamento, pode-se constatar 

que, na subcategoria Justificativa do comportamento, observa-se que os condutores, 

ao justificarem as infrações que cometeram, aparentam tentar transformar ou distorcer 

a situação que de fato aconteceu, através da explicação e modificação de aspectos 

de sua conduta. Este resultado refuta a hipótese de que seria demostrado 

arrependimento quanto aos comportamentos praticados anteriormente. 

Contudo, os achados de Neto, Iglesias e Gunther (2012) corroboram com os 

resultados, afirmando que muitos indivíduos apresentam a capacidade de determinar 

concepções morais a fim de justificar seus comportamentos, procurando atenuar o 

impacto de suas condutas através de uma remodelação de suas atitudes. Além disso, 

no contexto do trânsito é frequente condutores relatarem argumentos com o intuito de 

justificar seus atos infracionais, para convencer figuras de autoridades a não emitirem 

as penalidades. 

Pode-se relacionar também a esta subcategoria, a teoria da dissonância 

cognitiva, na qual o ato de justificar o comportamento realizado pode reduzir o 

desconforto interno do indivíduo, principalmente quando a atitude é percebida como 

irracional ou imoral. Assim, de acordo com esta teoria, a situação de desconforto tem 

um efeito psicológico negativo e, portanto, o indivíduo tende a querer eliminá-la. 

(FESTINGER, 1957 apud NETO; IGLESIAS; GUNTHER, 2012). 

Já a subcategoria Expressa consciência do risco, constatou-se que os 

condutores percebem suas atitudes como inadequadas, além de terem a consciência 

de colocar em risco sua vida e a de outros. Para Souza (2015), a percepção do risco 

é influenciada por aspectos culturais e contextuais, sendo esta compreensão uma 

construção social que acontece durante toda a vida, estando estas construções 

sociais também relacionadas as interações no trânsito. A execução de condutas 

arriscadas pode, então, estar associada à crença de ter o controle dos riscos. 

Na subcategoria Infração cometida por terceiros, os condutores expressam em 

suas falas que as infrações cometidas foram realizadas por outras pessoas que 

estavam de posse do veículo, mas que o mesmo não estava registrado em seu nome, 

sendo entre eles familiares, compradores e conhecidos. 

Por conseguinte, a categoria Perdas sociais teve como principais perdas a 

subcategoria Dificuldades no dia-a-dia e trabalho (46,67%). Hipotetizou-se que a 

dependência de outros meios de transporte seria a perda social mais citada, contudo 
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esta teve o segundo maior percentual (33,33%). De acordo com Costa (2017), o ato 

de transgredir as normas de trânsito gera infrações que acarretam diversas 

consequências ao condutor, como pagamento do valor da multa, pontos na CNH, 

suspensão ou cassação da carteira entre outros. Assim tais consequências 

influenciam no cotidiano e nas atividades habituais do indivíduo, gerando dificuldades 

desencadeadas pelo mal comportamento do condutor no trânsito. 

Em relação a categoria Perspectiva sobre o futuro, observa-se que a maioria 

dos participantes relatam estar com concepções positivas em relação a prática de 

seus futuros comportamentos, corroborando a hipótese desse estudo. Neste sentido, 

para Dias (2013), quando se busca a percepção do próprio condutor que infringiu as 

normas, pode-se contribuir para que o mesmo pense sobre seus comportamentos 

anteriores através da conscientização de seus atos que influenciara assim, na 

mudança de seus futuros comportamentos.  

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

A contemplação geral deste estudo aponta que todos os objetivos foram 

atingidos. Constatou-se um perfil transgressor as normas de trânsito no sexo 

masculino, na qual, o uso de bebida alcoólica aliado a direção foi o fator mais evidente. 

Além disso, a falta de atenção, a indiferença em relação as leis e uso do veículo sem 

transferência, foram relacionados com a suspensão. Identificou-se ainda que a 

maioria dos condutores participantes são conscientes dos riscos apresentados no 

trânsito, e planejam ter melhores comportamentos futuros. 

Ressalta-se que o tamanho reduzido da amostra se deve a característica 

própria dos cursos de reciclagem, visto que a quantidade de condutores é geralmente 

pequena. A predominância de homens é outra característica específica, o que 

impossibilitou uma análise comparativa entre os condutores de ambos os sexos. 

Como sugestões para futuros estudos, é recomendável que o tamanho da 

amostra seja ampliado com participantes de ambos os sexos em números mais 

equilibrados. Outra sugestão é que futuras pesquisas possam incluir além dos 

condutores infratores, também os condutores não infratores, permitindo desta forma 
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verificar e comparar, as semelhanças e discrepâncias entre as percepções e 

comportamentos desses grupos no contexto do trânsito.   

 Assim, diante do estudo realizado, foi possível perceber alguns fatores 

preditores para o cometimento de infrações de trânsito que acarretaram a suspensão 

da CNH dos condutores. O conhecimento destes aspectos se mostrou relevante no 

processo de conscientização dos participantes. Sendo assim, é necessário que 

futuras pesquisas continuem a fornecer dados sobre esses fatores que influenciam no 

cometimento de infrações, visto que estes são aspectos que contribuem para os 

constantes prejuízos e problemas gerados no trânsito.  

Neste sentido, é importante mencionar que apesar do condutor ter 

conhecimentos sobre a legislação de trânsito, faz-se necessário que estes 

conhecimentos estejam em conjunto com suas condutas no trânsito. Para isso é 

necessário que investimentos em campanhas educativas e programas de educação 

para o trânsito sejam realizados, a fim de promover uma conscientização de 

comportamentos mais responsáveis e seguros. Ademais, trabalhar com intervenções 

que visem a mudança de atitudes como também a modificação de comportamentos 

paralelamente com as medidas legais da lei, é primordial nesse contexto. 

Assim, a Psicologia com seus diversos campos de estudos e teorias sobre o 

comportamento humano poderia, juntamente com os órgãos de trânsito, desenvolver 

programas de educação para prevenção e melhoria da qualidade de vida no trânsito. 

Poderiam ser inseridos programas de intervenção em autoescolas com carga horária 

para as atividades voltadas a prevenção, discussão e informação para os futuros 

condutores e aqueles que estivessem inseridos nos cursos de reciclagem.  

Deste modo, a Psicologia pode oferecer um trabalho voltado a escuta dos 

indivíduos que estão em habilitação ou que estejam no curso de reciclagem, 

promovendo palestras e debates em grupos.  Dessa forma pode-se construir uma 

consciência crítica envolvendo todos aqueles que compõem o cenário do trânsito, a 

fim de minimizar riscos e promover uma melhor qualidade de vida no trânsito. 
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EMPATIA E AGRESSIVIDADE NAS RELAÇÕES LABORAIS DE 

POLICIAIS MILITARES 
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Charlene Nayana Nunes Alves Gouveia34 
 

 

RESUMO 

 

 

No contexto militar, o exercício da empatia é estimulado durante o curso de formação 
do oficial, reforçando a importância do trabalho em equipe e construção de uma 
relação de confiança, enquanto por outro lado, questões como a agressividade são 
deixadas de lado. O presente projeto teve como objetivo verificar se há uma relação 
significativa entre a empatia e agressividade em policiais militares, por meio de uma 
pesquisa prática, descritiva e quantitativa. Participaram do estudo 50 policiais, 
selecionados por meio da técnica não-probabilística por conveniência. Foram 
utilizados um questionário sócio demográfico, o Inventário de Empatia e Escala de 
agressividade. Os instrumentos foram respondidos individualmente, de forma 
autoaplicável. O estudo foi realizado considerando-se os aspectos éticos pertinentes 
a pesquisas envolvendo seres humanos, conforme a Resolução 466/12. Para a 
análise de dados, foram calculadas estatísticas descritivas e inferenciais, processadas 
por meio do programa SSPS. Verificou-se que os policiais possuem índices elevados 
de empatia (M=3,6; DP=0,5) e baixos de agressividade (M=2,0; DP=0,5). Conforme 
estes resultados, evidencia-se índices satisfatórios de empatia e agressividade, não 
havendo diferença significativa (p>0,05) quando comparados os serviços 
administrativos e de combate. Este estudo pode contribuir com a criação de 
intervenções que reforcem a manutenção de níveis elevado de empatia e baixos de 
agressividade promovendo maior eficácia de seus serviços prestados. 
 
Palavras chave: Empatia. Agressividade. Policia Militar. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Os serviços de segurança pública representam um contexto laboral que exige 

do trabalhador estar em alerta constante, pois as atividades envolvem risco iminente. 
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Neste sentido, considerando a natureza peculiar deste trabalho, é importante 

compreender como se desenvolvem sentimentos de empatia e comportamentos de 

agressividade e de que maneira estes afetam a prática laboral desses trabalhadores. 

Empatia é a capacidade psicológica de se colocar no lugar do outro, 

compartilhando uma emoção sentida por outra pessoa (CECCONELLO; KOLLER, 

2000). Enquanto a agressividade é definida como um comportamento verbal ou físico 

que tem como objetivo causar danos (MYERS, 2014). No contexto militar, 

principalmente durante os cursos de formação, é constante o estímulo ao exercício da 

empatia devido aos frequentes trabalhos em equipe, que visam a mobilização de 

todos os formandos, e também contribuem para a construção de uma relação de 

confiança, entre eles e deles com a população, na sua prestação de serviços. 

Enquanto, as situações de agressividade podem ser comuns em resposta a situações 

de extrema violência, e as demandas encontradas nas ocorrências. 

 Aqueles que trabalham internamente, podendo ser em setores administrativos, 

acabam por não serem levados as tais situações, lidando diretamente com 

documentações e outras atividades, sendo mais individuais, não tendo a prática 

constante das atividades em grupos. Porém, nesse mesmo contexto, em alguns 

setores, os conflitos entre colegas são comuns, devido a demanda e as longas horas 

de trabalho em um único ambiente, sem outras atividades a serem realizadas.  

 A empatia pode contribuir com a realização de tarefas em grupo e na harmonia 

do local de trabalho, o estresse e à agressividade podem ser fatores determinantes 

para sua ausência. Quando policiais não encontram formas para lidar com eventos 

estressores, é fácil que eles cheguem a uma fase de exaustão, que tem como uma 

das principais consequências a ansiedade, alteração de humor, hipersensibilidade 

emotiva e apatia, sendo necessário uma intervenção profissional, o que os tornam 

mais propensos a usarem violência contra civis (COSTA et al., 2006). 

 Diante disso, o presente estudo teve como objetivo geral verificar se há relação 

entre os níveis de empatia e agressividade entre policiais militares. Especificamente 

objetivou-se caracterizar o perfil da amostra; mensurando o nível de empatia e 

agressividade em policiais militares; comparar os níveis de empatia e agressividade 

entre os policiais dos setores administrativo e de campo. Adotou-se como hipóteses 

que (H1) existe uma forte correlação significativa inversa entre empatia e 
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agressividade e (H2) os policiais que trabalham em setores administrativos são mais 

empáticos e menos agressivos que aqueles que trabalham em campo. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

 Segundo Burns e Auerback (1996 apud FALCONE et al., 2008), a terminação 

empatia surgiu da palavra alemã “einfühlung”, é uma resposta que se refere a 

predisposição de uma projeção interna de um observado para um objeto estético. 

Hoffman (2000 apud PIRES; ROAZZI, 2016), que vem de uma linha humanista, definiu 

empatia como uma reposta afetiva mais adequada a situação do outro do que a 

própria situação.  

 Quanto a composição desse construto, Falcone, Gil e Ferreira (2007) afirmam 

que a empatia é composta por componentes cognitivos, afetivos e comportamentais. 

O cognitivo é caracterizado pelo indivíduo ter a capacidade de entender, de forma 

precisa, os sentimentos dos outros, que permite perceber sua interpretação além do 

significado verbalizado e de ações de outros. O componente afetivo caracteriza-se por 

sentimentos como compaixão e simpatia pelo outro, preocupação pelo bem-estar, e 

não está diretamente ligado a sentir os mesmos sentimentos que outra pessoa, assim 

tornando a empatia em um entendimento intelectual. O componente comportamental 

é constituído em reconhecer explicitamente e elaborar sentimentos que estão na 

perspectiva de outra pessoa, fazendo com que a mesma se sinta compreendida. 

 Em outras palavras, o componente cognitivo tem como principal característica 

ser algo além do que pode ser dito, o afetivo como aquilo que nem sempre será se 

colocar no lugar do outro, mas compreender a situação ou problema que ele está 

passando, enquanto com comportamental será a definição conhecida da empatia, que 

é se colocar realmente no lugar do outro, de tal forma que ele se sinta apoiado e que 

alguém entenda de forma verdadeira o que se passa com ele.  

 Na polícia militar, o exercício da empatia e de trabalho em equipe é 

constantemente feito durante a formação de oficiais em seus diversos cursos. 

Reforça-se a necessidade do conjunto, de se colocar no lugar do outro, para que as 

atividades sejam realizadas de forma mais eficiente e mantendo o senso de equipe. 
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Porém, vem-se notando, em noticiários e relatos nas redes sociais, que esses 

profissionais da segurança pública vêm usando da força como instrumento para o 

reforço de sua autoridade, que em muitas vezes é desnecessário, contra civis, e até 

mesmo contra colegas, causando desarmonia no local de trabalho. 

 Pavarino, Del Prette e Del Prette (2005) reforçam que a empatia é uma 

habilidade social aprendida, praticada e consolidada por meio da interação social, 

sendo importante, uma vez que responder de forma empática permite que as pessoas 

estabeleçam seus vínculos interpessoais facilmente. Os déficits de empatia estão 

associados a fatores cognitivos e afetivos, como distorções perceptivas e problemas 

na regulação e autocontrole emocional, e a violência e agressividade estão presentes 

nos indivíduos que apresentam o déficit, já que quando causam um dano a outra 

pessoa, não se colocam na mesma situação, também não reconhecendo o medo ou 

pavor do outro. 

 A agressividade pode ser definida como uma reposta comportamental ou o ato 

de buscar ferir alguém de forma intencional, seja verbalmente ou fisicamente. O 

comportamento agressivo pode ser considerado como uma característica humana 

universal, que pode aparecer devido a múltiplos fatores. Pode se expressar por via 

motora, com o uso de ataques ou fuga; por via emocional, onde sentimentos como 

raiva e ódio podem vir à tona; por via somática, onde vem a surgir reações fisiológicas, 

como taquicardia e ruborização, consideradas como respostas automáticas do corpo; 

por via cognitiva, com os planos de ação onde o sujeito poderá tentar manipular o 

meio; e por último, a via verbal, com o uso da fala ou escrita (RIBEIRO, 2017).  

 Para Leme (2004), a agressividade é uma tendência que busca resolver 

conflitos interpessoais, enquanto a agressão é uma conduta que não possui uma 

definição fácil, pode ser manifestada de várias formas e sua evolução pode variar de 

acordo com a influência sofrida pelas variáveis biológicas e/ou sociais.  

 Lisboa e Koller (2001) afirmam que o comportamento agressivo pode surgir de 

duas formas: a confrontativa e não confrontativa. Na confrontativa, o comportamento 

é caracterizado por ações diretas e físicas, como morder, machucar outros e a si 

mesmo, bater, chutar, destruir objetos de outras pessoas, essas ações também 

podem verbais, como iniciar discussões, fazer ameaças, provocações, deboches, 

xingamentos, falar palavrões, ridicularizar o outro. Enquanto a não confrontativa está 

ligada a ações hostis indiretas, como espalhar boatos com o intuito de atacar a 
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reputação do outro, estimular intrigas, prejudicar e tentar interromper o andamento de 

atividades e perturbar ambientes. Reforçando a ideia de Leme (2004), as autoras 

também afirmam que a agressividade pode modificar dependendo do seu objetivo e a 

quem ela é direcionada, e também pelo tipo de relação estabelecida pelo alvo e o seu 

agressor.  

 É possível afirmar que a importância de tal comportamento está na intenção e 

não no que ele pode causar, então a existência de um dano não é capaz de definir um 

comportamento agressivo (ARONSON; WILSON; ARKET, 2017). Diante disso, é 

importante fazer a distinção de agressão e violência. Agressão significa a disposição 

de cometer um ato agressivo, que surgiu de condutas hostis, e também pode ser 

considerada como um ataque a integridade física e moral, direcionado a alguém. 

Enquanto a violência pode ser definida como uma ação violenta, de opressão ou 

tirania, ou pode ser considerada como o uso de qualquer força contra a vontade, 

liberdade ou resistência de um indivíduo ou coisa (FERREIRA, 1998 apud 

KRISTENSEN et al., 2003). Resumindo, a agressão é um tipo especifico de violência, 

em que a situação é de interação social, que tem como objetivo causar o dano ao 

outro, porém de uma forma mais ou mesmo grave a integridade moral, física e cultural. 

Concluindo que toda violência é agressão, porém nem toda agressão é violenta 

(RIBEIRO, 2017). 

 Costa et al (2006) afirmam que ser um profissional da polícia militar é estar 

totalmente exposto às atividades de alto risco, lidando diariamente com a violência, 

brutalidade e morte. Essa classe está entre os profissionais que sofrem mais estresse 

em relação ao seu trabalho, que tem como objetivo garantir a segurança pública e o 

bem-estar da sociedade. O constante contato com situações de risco, perda de 

colegas, sentimento de não valorização da classe, carga horária de trabalho 

excessiva, além da grande demanda durante o serviço podem gerar estresse nesses 

profissionais.  

Em um estudo com policiais ativos e sedentários, realizado por Portela e 

Bughay Filho (2007), foi comparado o nível de estresse entre ambos. Apontou-se a 

existência de estresse elevado, apresentando como consequência insônia, mau 

humor, dores de cabeça, conformismo, apatia e agressividade. Os dois grupos os 

policiais ainda exerciam seus papeis na instituição e as principais queixas estavam 

relacionadas a pressão e a defasagem salarial. 
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 As condições de estresse em que o policial é posto durante o exercício de sua 

profissão pode passar a interferir na qualidade das relações interpessoais, gerando 

mais estresses, conflitos no local de trabalho, diminuição de interações satisfatórias, 

tanto na vida pessoal como na profissional, e reduzindo a qualidade de vida e saúde 

do servidor (COUTO; VANDENBERGHE, BRITO, 2012). 

 Diante do exposto, considerando a natureza e as condições de trabalho do 

policial militar, é possível notar a influência da empatia nas relações interpessoais 

militares e a consequência de sua ausência. A falta de empatia impede colocar-se no 

lugar do outro e imaginar como seria a situação consigo mesmo. Isto, associado as 

constantes situações de estresse e perigo, podem resultar na agressividade do policial 

e interferir no seu trabalho. Este comportamento reforça o estigma e a imagem da 

brutalidade associada a autoridade, resultando muitas vezes no uso da força. A 

agressividade pode mostrar-se presente não somente durante as operações, como 

também dentro do quartel, nas relações com colegas de profissão e com a família 

desse servidor.  

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 O presente estudo trata-se de uma pesquisa prática, exploratória, quantitativa 

e de levantamento. Foi realizada em um Centro de Educação da Policia Militar da 

Paraíba, situado na cidade João Pessoa. 

 Participaram do estudo 50 policiais militares, selecionados por meio da técnica 

não probabilísticas por conveniência. A amostra incluiu servidores que trabalham em 

campo (50%) e em setores administrativos (50%), sendo homens e mulheres com 

idades entre 18 a 50 anos. Foram excluídos aqueles que se recusarem a participar do 

estudo.  

 Foram utilizados nesse estudo três instrumentos. Primeiramente, um 

questionário sociodemográfico, composto por 6 itens que abordam idade, gênero, 

renda, estado civil. Utilizou-se também um Inventário de Empatia (IE), validado para 

o Brasil por Falcone et al (2008), composto por 40 itens, baseados nos componentes 

cognitivo, afetivo e comportamental da empatia, relatando 16 situações de interações 
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sociais e habilidades empáticas. Os quatro fatores da escala referem-se a Tomada de 

Perspectiva, Flexibilidade, Altruísmo e Sensibilidade, respondidos com escala de 

resposta de 1 a 5, sendo o número 1 como nunca e o 5 como sempre. Por fim, foi 

utilizado o Questionário de Buss-Perry, adaptado para o contexto brasileiro por 

Gouveia et al (2008), reunindo 26 itens, de caráter unidimensional. 

 Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de 

João Pessoa – UNIPÊ (CAAE 35163420.3.0000.5176), foram iniciados os 

procedimentos de coleta de dados, realizados de forma coletiva, com os instrumentos 

respondidos individualmente, autoaplicável, em local reservado e livre de 

interrupções, com duração de aproximadamente 20 minutos. Os dados que foram 

obtidos após a informação de que a participação na pesquisa é de caráter voluntário, 

a explicação do objetivo da pesquisa, a menção de que a pesquisa foca em Policiais 

Militares que atuam em campo e em setores administrativos e a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os participantes tomaram 

conhecimento dos riscos e benefícios que poderiam sofrer ao participar da pesquisa, 

bem como a possibilidade de publicação dos resultados mantendo o anonimato dos 

participantes e a garantia do sigilo das suas respostas. 

 Os resultados do questionário sóciodemográfico e das escalas foram 

analisados utilizando-se da estatística descritiva, tais como frequência, percentual, 

médias e desvios padrão, e inferencial, como teste de correlação e comparação de 

médias. Os cálculos foram processados por meio do pacote estatístico SPSS em sua 

versão 21.0. 

 Este estudo foi realizado considerando-se os aspectos éticos pertinentes a 

pesquisas envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução nº 466/12 do 

CNS/MS (BRASIL, 2012), no que tange aos parâmetros legais. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Com o objetivo de analisar o perfil sócio demográfico dos participantes, 

verificou-se que a maioria dos participantes são homens (82%), com idades entre 30 

e 40 anos (40%), solteiros (48%) e com graduação completa (54%). A renda mensal 
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predominante foi entre 1 a 3 salários mínimos (38%) e 4 a 6 salários (36%), estando 

34% no posto de soldado (34%) e 24% como cadete.  

 A fim de avaliar os níveis de empatia e agressividade, foram calculados os 

índices médios dessas variáveis e seus fatores. Esses dados são apresentados na 

Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Índices médios da empatia e agressividade 
 MÉDIA DESVIO MÍNIMO MÁXIMO 

EMPATIA GERAL 3,6 0,5 2,8 4,6 

Perspectiva 3,7 0,5 2,7 4,6 

Flexibilidade 3,4 0,5 1,5 5,0 

Altruísmo 3,5 0,5 2,2 4,6 

Sensibilidade 3,9 0,5 2,4 5,0 

AGRESSIVIDADE 2,0 0,5 1,4 3,2 

Fonte: Elaboração própria 

 

 O índice médio de empatia obtido foi de 3,6, considerando que a pontuação 

máxima da escala é 5, pode-se considerar um valor satisfatório. Em relação aos seus 

fatores, o fator Sensibilidade apresentou a maior média (3,9), enquanto o segundo 

Flexibilidade teve a menor média (3,4). O índice médio de agressividade foi igual a 

2,0, considerando-se baixo perante a escala de resposta. Conforme estes resultados, 

verifica-se que o índice médio de empatia é maior que o índice médio de 

agressividade, podendo-se concluir que o nível de empatia dos policiais militares é 

maior que o de agressividade 

 Buscou-se analisar nesta pesquisa se existe correlação entre os níveis de 

empatia e de agressividade, investigando também a relação entre os seus fatores. 

Assim, foram feitos os testes ρ de Spermam, conforme os resultados apresentados 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Análise de correlação entre a agressividade e a empatia e seus fatores 

  Agressividade 

Tomada de Perspectiva 0,051 

Flexibilidade -0,335* 

Altruísmo 0,099 

Sensibilidade 0,139 

Empatia Total -0,023 

Nota: * p < 0,05 
Fonte: Dados Próprios, 2020. 
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 Pode-se verificar que existe correlação significativa direta entre a agressividade 

e o fator flexibilidade (ρ=0,335; p<0,05). Ou seja, quanto menor o nível de 

agressividade, maior será o índice nesse fator. O índice de empatia total e os demais 

fatores não apresentaram correlação significativa com a agressividade (p>0,05). Este 

resultado refuta uma das hipóteses deste estudo (H1). 

 Por meio de um Teste t de Student, foi analisado e comparado o nível de 

empatia e agressividade entre os profissionais dos setores que competem a parte 

administrativa e a de campo. 

 

Tabela 3 - Índices médios da empatia nos setores administrativos e de campo 

 ADMINISTRATIVO 
M(DP) 

CAMPO 
M(DP) 

t p 

Empatia 3,6 (0,4) 3,5 (0,3) -0,678 p> 0,05 

Agressividade 1,9 (0,4) 2,1 (0,4) 1,39 p> 0,05 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Os resultados obtidos apontam que não houveram diferenças significativas 

(p>0,05) no nível de empatia e nem de agressividade, quando comparados os policiais 

que atuam nos setores administrativos e nos de combate. Isto significa que estar 

exposto ao trabalho externo não influenciou nos níveis dos construtos avaliados, 

refutando uma das hipóteses deste estudo (H2). 

 Em relação aos níveis de empatia e agressividade em policiais, de forma geral, 

a empatia teve um índice tem um índice médio elevado e a agressividade apresentou 

índice médio inferior, não havendo diferença significativa quando comparados os 

cargos administrativos e de combate. Os altos níveis de empatia podem implicar que 

existe um bom relacionamento interpessoal entre os colegas de trabalho e também 

uma qualidade de vida adequada. De outro modo, Costa et al. (2006) aponta que a 

apatia e agressividade estão ligados ao estresse dentro do ambiente laboral, e que 

também estão relacionados com alterações de humor e hipersensibilidade emotiva. 

Couto, Vandenberghe e Brito (2012) também apontam, em seu estudo, que as 

relações interpessoais dentro da polícia são caracterizadas pelos mesmo como 

amigáveis, principalmente na aceitação do ponto de vista de do outro. 

 Já para os níveis de agressividade, estudos, como o realizado por Oliveira e 

Santos (2010), afirmam que mesmo com a rotina, a defasagem salarial e o alto risco 

de morte, principalmente por lidar com os diversos tipos de violência diariamente, a 
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polícia está mais humanizada, porém longe do ideal, e que vem se notando maiores 

níveis de estresse, cansaço emocional e físico, do que de agressividade e/ou violência 

por parte dos mesmos. 

É válido ressaltar que a presente pesquisa foi realizada durante a pandemia do 

Covid-19, um período completamente atípico em todos os contextos, inclusive o 

laboral. Sendo assim, os baixos níveis podem ser explicados devido à jornada de 

trabalho reduzida por causa da pandemia do novo corona vírus (covid-19).  

De modo geral, pode-se verificar que um bom ambiente de trabalho, assim 

como boas relações interpessoais, como as que foram presenciadas durante a 

aplicação do estudo, podem ter influenciado nos resultados obtidos. A polícia militar 

vem apresentando, mesmo que aos poucos, uma melhora no seu ambiente de 

trabalho, assim como o bom trabalho em equipe e também um ótimo serviço prestado 

a sociedade. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

 Os resultados obtidos foram satisfatórios e indicaram elevados níveis de 

empatia e baixa agressividade, tanto de forma geral, como individualmente em cada 

área, não havendo relação significativa entre os construtos, o que pode indicar que 

não exerce influência sobre o outro. Este panorama revela índices que refletem um 

comportamento adaptativo e adequado entre os policias investigados. 

 Ressalta-se, como limitação deste estudo, a concentração da pesquisa em 

apenas um centro militar, não contemplando outras unidades que podem apresentar 

características diversas. Outro ponto importante a considerar, foi a realização do 

estudo durante a pandemia do Covid-19, quando toda população se colocou em 

isolamento social, diminuindo a circulação de pessoas e alterando a rotina das 

ocorrências e, consequentemente, do trabalho do policial.  

Este estudo traz como principal contribuição a compreensão dos processos 

sociais e comportamentais relacionados a empatia e agressividade que ocorrem 

dentro da instituição da polícia militar. Contribui também para evidenciar a 

necessidade de investigações que aprofundem o estudo sobre as condições 
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peculiares de trabalho dessa profissão e suas consequências para a saúde do 

trabalhador. 

Como recomendações, destaca-se a importância da criação de programas 

institucionais destinados a promoção da saúde mental dos policiais, bem como a 

criação de espaços de acolhimento e diálogo, que podem ser proporcionados por um 

profissional da Psicologia. Essas ações buscam zelar pelo bem-estar e qualidade de 

vida desses trabalhadores e, consequentemente, promover melhor qualidade nos 

serviços prestados a sociedade.  
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RESUMO 

 

 

Tendo como foco pais e mães de pessoas diagnosticadas com algum tipo de 
deficiência, analisou-se quais fatores são preponderantes na construção do vínculo 
afetivo com seus filhos, as possíveis alterações com a descoberta da deficiência e a 
qualidade desse vínculo atualmente. Participaram da pesquisa 35 pessoas, tratando 
de um estudo descritivo e quantitativo. Responderam um questionário 
sociodemográfico e um específico sobre vínculos afetivos, evidenciando que a 
construção do elo afetivo parental com um filho com deficiência está associada à 
fatores biopsicossociais, e que o principal componente para uma boa formação desse 
vínculo é a saúde psicológica dos genitores. Essa saúde mental sofre 
desestabilização com a notícia da deficiência, mas a maior parte dos pais consegue 
reestabelecer o equilíbrio e voltam a ter sentimentos positivos para com seus filhos, 
resultando em um vínculo estruturado. Pôde-se contribuir para compreensão da 
situação emocional que pais se encontram diante do diagnóstico, além de elucidar 
pontos importantes que precisam ser trabalhados por profissionais da saúde. 
 
Palavras-chave: Vínculo afetivo. Deficiência. Diagnóstico. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), 

aproximadamente 46 milhões de brasileiros declaram ter pelo menos algum nível de 

deficiência, significando dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas 

(enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus), ou possuir deficiência mental/intelectual. 

Não foram consideradas nessa pesquisa alguns transtornos, como o autismo, já que 

o Brasil não tem estudos oficiais sobre esse tema. Com a alta quantidade de pessoas 

com deficiência e sua subnotificação, é notório também o aumento do número de 
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estudos relacionado à essa temática. Porém, em maioria, essas pesquisas 

apresentam como foco na pessoa com deficiência, deixando de lado o estudo da 

relação desses indivíduos com seus familiares. 

Observa-se que toda a família passa por um período de superação até aceitar 

que sua criança não é aquela que foi idealizada por meses, e sim uma com 

características não esperadas. Com isso, ressalta-se a dificuldade de construir um 

ambiente mais adequado para a inclusão desse novo membro, seja esse espaço físico 

ou emocional (PEREIRA, 2018). As emoções que são direcionadas à essa criança e 

a ligação sentimental com ela são de suma importância para a adaptação e o bem-

estar tanto dos pais quando do próprio filho com deficiência, já que o ambiente familiar 

estruturado pode servir como porto seguro para todos os membros nesses momentos 

de desestabilização (GUERRA et al., 2015).  

Assim, fez-se necessário um aprofundamento sobre o vínculo afetivo formado 

entre pais e seus filhos com deficiência, já que a família é o primeiro grupo social que 

o indivíduo faz parte na sociedade e possui influência direta em seu desenvolvimento. 

Levou-se em consideração os diversos aspectos que podem causar interferência  no 

processo de formação do vínculo, como fatores biológicos e sociais, pois são eles que 

fundamentam e estruturam parte da resposta afetiva. Desse modo, esse estudo 

objetivou identificar quais fatores são preponderantes na construção do vínculo afetivo 

entre pais e filhos com deficiência. Para tanto, se fez necessário caracterizar o perfil 

da amostra; rastrear a existência de aumento ou redução do vínculo afetivo parental 

com a descoberta da deficiência e analisar a qualidade do vínculo afetivo estabelecido 

entre os genitores e seus filhos com deficiência atualmente. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

 

O psiquiatra e psicanalista John Bowlby (1997), ao desenvolver a Teoria do 

Apego (TA), cita que algumas características do vínculo afetivo: busca e manutenção 

pela aproximação de dois indivíduos, envolvimento emocional, duração e constância 

da ligação entre o par, a função de discernir o familiar do estranho, sobrevivência, 

entre outros. Logo, o vínculo afetivo pode ser entendido como um laço durável entre 
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os pais e filhos, único, específico e estruturado. Essa ligação apresenta aspectos 

complexos em diversas áreas da vida dos indivíduos, ressaltando que existem 

diferentes fatores importantes para que haja sua constituição.  

Seguindo esse entendimento, Russo e Nucci (2020) afirmam que os vínculos 

afetivos entre os pais e seus filhos começam a ser formados ainda durante a gravidez, 

em que são produzidos hormônios, como a ocitocina, que é liberada principalmente 

durante o parto, nos momentos que o procedem e durante a amamentação. Os 

autores citam ainda que a produção da ocitocina nesses momentos colabora para a 

formação do indispensável elo afetivo de forma rápida e eficaz não só entre mãe e 

filho, mas entre a tríade pai-mãe-filho. 

Braga (2017) pontua outros fatores importantes que podem influenciar a 

formação do vínculo afetivo. Inclui aspectos de ordem individual, relacional e 

contextual, dando como exemplos “a expressividade emocional da mãe e do bebê; a 

sincronia interacional; a atribuição por parte da mãe dos pensamentos, intenções e 

desejos do bebê; assim como variáveis situacionais, como o suporte social materno e 

o próprio ambiente” (p. 15), o que revela que o suporte aos pais a nível social também 

é um fator responsável pela formação desse vínculo.  

Além disso, Oliveira, Siqueira e Zandonadi (2017) evidenciam a parte 

psicológica do processo de elaboração desses laços. Segundo as autoras, os 

cuidadores, principalmente a mãe ou quem faz esse papel, precisa estar em 

condições psíquicas e emocionais adequadas para conseguirem estabelecer esse 

afeto de forma apropriada. Por isso, acrescentam que é importante os profissionais 

de saúde, como psicólogos, auxiliarem as famílias que sentem dificuldade em 

construir um elo saudável com a criança. Instruir mães no período gestacional, mães 

que passaram por traumas ou que tiveram problemas de ordem física ou mental 

durante a vida, por exemplo, proporcionaria resultados positivos tanto para o 

desenvolvimento da criança quanto a vida do pai e da mãe, de forma individual e 

familiar. 

 Durante esse período de gravidez, estudos como o de Santos (2016) ressaltam 

o quanto os pais criam expectativas e elos mesmo antes do contato real com o filho. 

“Já fantasiam o sexo, a carreira profissional, desempenho na escola, orientação 

sexual, entre tantas outras diversas perspectivas” (p. 5), e esperam que quando a 

criança nasça, esses desejos sejam concretizados. Destaca-se que essa idealização 
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é importante para que se construa um ambiente amável, onde a criança irá nascer e 

se desenvolver, pois um vínculo já foi estabelecido. Porém, o nascimento de um filho 

com alguma deficiência pode levar à quebra dessas expectativas.  

 

[...] tal situação pode vir a produzir uma dor intolerável, de difícil e lenta 
recuperação, rompendo por vezes com o equilíbrio homeostático familiar. A 
deficiência traz consigo relevantes repercussões emocionais, que são 
agravadas por uma sobreposição de perdas, tais como a perda do filho 
idealizado, a cobrança familiar e social, etc. Sentimentos de intenso fracasso, 
de incapacidade e de inferioridade são mobilizados pela impossibilidade de 
gerar o filho ideal (SANTOS, 2016, p. 5). 

 

Deste modo, ao ver que o filho criado na psique não corresponde com o que 

nasceu, é comum surgir sentimentos negativos, fazendo com que os genitores entrem 

em um processo de luto pelo o que foi perdido. Observa-se que muitos pais não 

possuem estrutura emocional para lidarem com tantas mudanças, podendo “negar a 

condição da deficiência do filho, manter altas expectativas, frustrando-se e 

apresentando dificuldade em manejar esta nova reconfiguração de sua rotina” 

(OLIVEIRA; POLETTO, 2015, p.10). Segundo Pereira (2018), perde-se a criança 

idealizada e perfeita que era imaginada, mas o processo de luto encarado é essencial, 

mesmo que doloroso, “pois se os pais continuarem a investir na criança antes 

idealizada não poderão cuidar da criança concreta” (p. 46).  

Assim, para que o papel do pai e da mãe sejam exercidos de maneira saudável, 

é preciso que ambos compartilhem emoções com a criança, que cuide do filho com 

amor e por prazer, estabelecendo o vínculo parental. Franco (2015) afirma que é 

fundamental que a criança com deficiência se torne desejada e amada para que os 

cuidados necessários a alcancem com envolvimento emocional, e não de forma 

unicamente funcional. Depois de ocorrer a elaboração do luto, observa-se que o 

vínculo afetivo se estabelece em algumas famílias e essas passam a exprimir 

disponibilidade emocional para amparar o bem-estar da criança, auxiliando no 

desenvolvimento. Assim, o laço sentimental estabelecido entre os pais e seus filhos e 

a maneira como interagem vai interferir significativamente no desenvolvimento de 

ambos.  

Segundo Moura (2018), a família funciona como uma base estrutural para a 

criança, sendo o principal local onde serão trabalhadas as questões sentimentais, 

cognitivas e sociais, sendo os pais responsáveis por transmitir seus valores e cultura, 

dando suporte emocional e estimulando a individualidade de seus filhos.  Mesmo com 
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as dificuldades encontradas, é imprescindível que os pais continuem lutando para 

superar seus conflitos internos e consigam exercer seus papeis na família. Dessa 

forma, observa-se que o vínculo afetivo é capaz de trazer benefícios para a vida dos 

genitores, promovendo o equilíbrio familiar e colaborando para a saúde mental e 

física, além de ser de suma importância para os filhos. 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Tratou-se de um estudo de campo online, de natureza descritiva, com abordagem 

quantitativa.  

 

 

3.2 LOCUS 

 

 

Por se tratar de uma pesquisa online, o locus se estendeu a todo o país.  

 

 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 

O estudo contou com 35 participantes, sendo 31 do sexo feminino e 04 do sexo 

masculino, os quais foram convidados a participar por meio de convite online na 

plataforma Google Forms. A técnica de escolha da amostra foi a não probabilística 

por conveniência. Os critérios de inclusão foram: possuir um filho com diagnóstico de 

deficiência; ter 18 anos ou mais; residir no Brasil.  Foram excluídos aqueles que não 

responderam integralmente os instrumentos da coleta de dados.  
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3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Para a realização da pesquisa, foram utilizados dois instrumentos. Um 

questionário sociodemográfico e um questionário específico sobre a construção do 

vínculo afetivo entre os pais e os filhos diagnosticados. O questionário 

sociodemográfico possuía 9 questões, com o objetivo de caracterizar a amostra do 

estudo, contendo as informações básicas da amostra, como sexo e idade. Já a 

construção do vínculo afetivo foi analisada por meio de um questionário específico, 

construído pelo pesquisador para este fim. Para embasar a produção desde 

instrumento, foi utilizado o Questionário sobre as Necessidades das Famílias - QNF 

(PEREIRA, 1996); a adaptação transcultural para o português brasileiro do Parental 

Bonding Instrument - PBI (HAUCK et.al., 2006) e o Protocolo de Avaliação do Vínculo 

Mãe-filho (MADER et. al., 2013). Foi composto por 10 questões fechadas, que visaram 

analisar a relação entre as variáveis estudadas na pesquisa. 

 

 

3.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os instrumentos (na 

ordem supracitada) foram inseridos na plataforma Google Forms 

(https://www.google.com/forms/about/). Criou-se um link para a pesquisa, com um 

convite no corpo de uma mensagem eletrônica, amplamente divulgada pela internet, 

em diversos grupos online de redes sociais (como o Whatsapp e Facebook), a fim de 

que chegasse ao público-alvo (pais e mães de pessoas com deficiência).  

Clicando no link, o participante era levado para a página do TCLE e ao final 

dela se pedia para clicar em “concordo” ou “não concordo” em participar da pesquisa: 

clicando no primeiro, o respondente era levado para a primeira página de instrumentos 

para que então pudesse iniciar; clicando no segundo, aparecia uma mensagem de 

agradecimento e, também, de despedida. Após a finalização do segundo instrumento, 

o participante era direcionado à uma janela de agradecimento e conclusão da sua 

participação na pesquisa. As últimas etapas se referiam, respectivamente, à análise 



504 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

de dados e a publicação dos resultados, a qual também pode ser caracterizada como 

um feedback para as participantes da pesquisa. 

 

 

3.5.1 Aspectos éticos 

 

 

Durante os procedimentos do estudo foram considerando os aspectos éticos 

pertinentes a pesquisas envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução nº 

466/12 do CNS/MS (BRASIL, 2012), no que tange aos parâmetros legais. Além disso, 

a coleta de dados só teve início após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CAAE: 35392820.2.0000.5176). 

 

 

3.5.2 Análise dos dados 

 

 

Os dados sociodemográficos e as informações do questionário específico sobre 

a construção dos vínculos afetivos foram tratados por meio da estatística descritiva, 

tal como percentual e inferenciais, como correlação e comparação de médias. As 

análises foram processadas por meio do pacote office Excel, em sua versão 2013. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Referente aos dados sociodemográficos dos 35 genitores participantes, pôde-

se perceber que 88,6% dos entrevistados é do sexo feminino. As idades dos 

participantes variaram entre 20 e 68 anos; o estado civil de casado qualificam-se como 

o maior índice, com 65,7%; quanto ao grau de escolaridade, a maior parte da amostra 

apresentou ensino superior completo (48,6%).  

Mediante a análise dos resultados, nota-se que a maioria da amostra é 

composta de mães, trazendo à tona a participação mais ativa das mulheres nos 
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cuidados dos filhos. O fato exposto é corroborado por Cruz (2011) ao afirmar que, 

historicamente, foi delegado à mulher o papel de cuidar do lar e de suas crias, 

enquanto o homem provia o sustento da família. Além disso, cita que por décadas o 

ato de cuidar foi destinado exclusivamente à alguns integrantes da família, como mães 

e avós, e, “por conta da grande presença da mãe como principal cuidadora, nela se 

concentra a maior responsabilidade pela tomada de decisões sobre quais os serviços 

e como deve buscar as linhas de apoio para o filho com deficiência” (p.79).  

Em relação aos 3 fatores que os genitores consideram mais importantes para 

a construção do vínculo afetivo entre pais e filhos com deficiência, os participantes 

elegeram a saúde psicológica e emocional dos genitores (26,3%), um bom 

relacionamento entre os pais (24,5%) e o apoio familiar (22,8%). A condição 

relacionada à saúde psicológica foi vista pelos próprios genitores como o fator 

preponderante na formação do vínculo, o que é confirmado pela literatura, ao 

demonstrar que a falta de saúde mental dos pais, transtornos, abusos etc. podem 

causar danos no desenvolvimento dos filhos (ESPÍRITO SANTO, 2016).  

Ademais, esse estudo ressalta que pais carinhosos, “encorajadores, 

congruentes e que impõem limites adequados aumentam a probabilidade para que 

essa criança possa se expressar e ser mais confiante em si mesma e no ambiente, 

reduzindo assim os riscos de comprometimento na saúde mental” (p. 71) e, para isso, 

os pais precisam estar com uma boa qualidade de vida. Os outros 2 pontos 

importantes também são observados em estudos, como o de Pinto (2019), que afirma 

que o hormônio ocitocina é fundamental para o estreitamento do vínculo mãe-bebê, 

sendo chamado de “hormônio do amor”, uma questão biológica.  

A respeito do apoio familiar, Sá e Rabinovich (2006) reafirma essa informação, 

citando que “por meio das relações de cuidado, a família transmite valores como os 

de tolerância e respeito às diferenças, corroborando para um desenvolvimento 

adequado, especialmente quando os serviços sociais são inadequados e as políticas 

públicas insuficientes” (p. 70). Dessa maneira, confirma-se a relevância dos fatores 

apontados pelos pais e mães. 

Quanto aos sentimentos dos pais antes do nascimento do filho, notou-se que 

18,4% afirmaram que sentiam ansiedade, 17,8% sentiam alegria, 14,5% sentiam 

medo e também 14,5% sentiam esperança, e realização com 11,6%. De forma geral, 

observa-se que os pais tinham boas expectativas para a chegada do filho. Porém, 
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quando questionados sobre os sentimentos com a descoberta da deficiência da 

deficiência, constatou-se que 20,9% dos pais sentiram medo, 17,3% impotência, 

15,6% tristeza, 11,8% sentiram culpa e também 11,8% sentiram ansiedade. 

 

Gráfico 1 – Sentimentos dos pais no momento da descoberta da deficiência do filho 
(n=110) 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

  Observou-se que depois de um tempo, com a descoberta da deficiência, os 

sentimentos mais presentes se alteraram, mostrando que se tratou de um evento que 

moveu o equilíbrio familiar. Essas informações estão presentes em pesquisas como a 

de Oliveira (2018), ao demonstrar que negação, culpa, tristeza e ansiedade são 

algumas das reações emocionais mais relatadas pelos genitores após a descoberta 

da deficiência. Além disso, a autora afirma que isso ocorre porque a notícia da 

deficiência de um filho é um choque para a família, fazendo com que os pais passem 

por um processo de luto da criança idealizado, criando uma nova situação nunca antes 

enfrentada por muitos, algo desconhecido e confuso.  

 Analisando os dados pertinentes à possível alteração do vínculo afetivo logo 

após a descoberta da deficiência, 71,5% dos pais afirmaram que o vínculo sofreu 

algum tipo de alteração. Desses, 96,0% sentiram que seus laços sofreram a alteração 

de fortalecimento, enquanto 4,0% informaram fragilização. Como visto, a maioria dos 

pais citou que os laços se fortaleceram ainda mais. Porém, o que se observa nas 

pesquisas sobre a área é que primeiro ocorre uma fragilização desse elo afetivo pelo 

choque da notícia da deficiência, medo do que está por vir e negação, para depois 

ocorrer um fortalecimento desse vínculo.  
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Isso acontece com os pais que conseguem elaborar o luto pelo filho perdido, 

superar esses sentimentos de negativos e aceitar as condições do filho real, porém, 

não são todos. Isso pode ser observado em Félix e Farias (2019), que ressaltam os 

caminhos e diferentes fases de superação dos pais:  

 

[...] Inicialmente, ocorre a fase do choque, na qual há sentimentos de medo, 
ameaça e culpa; posteriormente, passa-se à fase de negação, ocorrendo 
esquiva por parte dos pais aos relatos da deficiência em seu filho; a partir 
desse momento, os pais entram numa tristeza imensa, com sentimentos de 
ansiedade e raiva. Superado esse período, inicia-se uma fase de reação, 
quando se compreende a situação e se adapta a ela; por fim, a fase da 
realidade, na qual enfrentam a criação de um filho deficiente (FÉLIX; FARIAS, 
2019, p. 5). 

  

Assim, observa-se que essa aceitação se torna o caminho para a 

reestruturação e o fortalecimento do vínculo afetivo formado entre eles, e a partir do 

momento em que os pais começam a aceitar seus filhos, “passam a amá-los e incluí-

los na sociedade. Eles são vistos com outros olhos. Novas formas de vencer os 

preconceitos são construídas, alicerçadas em confiança e autoestima, resultando no 

empoderamento” (GUERRA et al., 2015, p. 464). Dessa maneira, muitas famílias 

conseguem reorganizar seus pensamentos e sentimentos a respeito da deficiência. 

Ao observar como os pais classificaram seu vínculo afetivo com seus filhos 

atualmente, constatou-se que 82,9% dos pais consideram seu vínculo muito bom, 

enquanto nenhum participante classificou seu vínculo afetivo com seus filhos como 

indiferente, ruim ou muito ruim.  

Além disso, relativo aos sentimentos dos pais atualmente em relação aos seus 

filhos com deficiência, destacou-se que 23,2% dos genitores sentem esperança, 

21,4% sentem alegria, 11,6% sentem ansiedade e 10,7% sentem medo, seguido de 

paz e realização, com 9,8% cada um.  
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Gráfico 2 – Sentimentos atuais dos pais e mães em relação ao filho (n=112) 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Assim, os resultados demonstram que o luto da maioria dos pais foi superado, 

apresentando bons sentimentos e um bom relacionamento com seus filhos hoje. 

Porém, uma parcela dos genitores ainda citou possuir sentimento de tristeza, raiva e 

culpa, medo e ansiedade, o que pode ter fragilizado o vínculo afetivo ou dificultado 

seu fortalecimento. Uma hipótese para isso é a expectativa criada diante das terapias 

ou falta de acesso a elas, falta de orientação e medo dos paradigmas, preconceitos e 

obstáculos que são impostos pela sociedade, que são dificuldades diárias na vida 

dessas famílias (CERQUEIRA; ALVES; AGUIAR, 2016). 

Assim, para que ocorra essa ressignificação e elaboração, “é necessário ajudar 

os pais a aprofundarem os laços com o filho e não com a doença dele, sendo possível 

então, que o filho apareça no espelho do Outro como sujeito e não como a imagem 

que representa a deficiência que ele tem” (RAMOS, 2016, p. 27). Dessa maneira, 

observa-se que muitos pais conseguem manter um bom elo afetivo com seus filhos, 

mas não são todos. Ressalta-se então a importância dos profissionais da saúde e dos 

familiares para que essa vivência com a deficiência não interfira negativamente na 

saúde mental dos próprios pais e no desenvolvimento do filho. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 De acordo com o exposto, concluiu-se que a construção do vínculo afetivo entre 

pais e filhos já se inicia antes mesmo do nascimento. Observou-se que esse elo 

emocional é formado, segundo os pais e também a própria literatura sobre o tema, a 

partir de fatores biopsicossociais, destacando como preponderante os aspectos 

relacionados à saúde psicológica e emocional dos genitores e a rede de apoio, como 

família e acesso a profissionais de saúde qualificados. Assim, a maneira como é 

estabelecida a ligação influencia a estruturação ou desestruturação do vínculo afetivo.  

Um componente que causa desestabilização na relação familiar é o 

descobrimento de uma deficiência, que quebra as expectativas que vinham sendo 

estabelecidas por meses ao redor do filho. O nascimento dessa criança com 

deficiência pode gerar sentimento de tristeza, culpa, medo e outros, desestruturando 

os membros da família, fazendo com que os genitores entrem em um processo de luto 

pela perda do filho idealizado e pela não aceitação do filho real, como visto nos dados 

analisados. Esses sentimentos podem interferir no acolhimento da criança, 

comprometendo a disponibilidade emocional para com do filho.  

Quando esse luto não é elaborado, os genitores podem acabar estabelecendo 

um vínculo com a deficiência, e não com o filho deficiente, fazendo com que as 

emoções consideradas negativas se perpetuem no relacionamento entre eles. Nesses 

casos, tanto a saúde psicológica dos pais quando o desenvolvimento do filho pode 

ficar comprometidos. Por isso, é de suma relevância que as famílias busquem auxílio 

em profissionais de saúde, como psicólogos e psiquiatras, para poderem lidar melhor 

com a situação, já que a promoção da saúde mental dos genitores pode atenuar a 

confusão emocional provocada pelo diagnóstico, fortalecer o elo parental e 

proporcionar um ambiente adequado para o crescimento do filho.  

Porém, esses sentimentos negativos citados podem servir como reações 

adaptativas positivas, já que proporcionam espaço e tempo para os pais direcionarem 

suas energias para a resolução da questão, buscando o reequilíbrio familiar, que 

muitas vezes é atingido, como foi observado nos resultados da pesquisa. Com o 

equilíbrio reestabelecido, os sentimentos negativos dão lugar para a realização, 

alegria, esperança e paz, como visto nos dados analisados.  
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Dessa forma, concluiu-se que a maior parte dos genitores da amostra 

conseguiu elaborar seu luto, possibilitando que seus vínculos afetivos atuais com seus 

filhos fossem considerados muito bons e fortalecidos. Além disso, destaca-se a 

contribuição do estudo à melhor compreensão da situação emocional que pais se 

encontram diante do diagnóstico de seus filhos e aos fatores que são significativos 

para a estruturação do vínculo afetivo parental saudável, elucidando pontos 

importantes para serem trabalhados pelos profissionais da área social e da saúde.  

Outrossim, pode ser utilizado como base para futuros estudos e intervenções 

que busquem alcançar as pessoas com deficiência e seus familiares. É importante 

salientar que este artigo possui caráter quantitativo e traz como foco questões 

subjetivas dos genitores, o que pode ser considerado uma limitação no 

aprofundamento do entendimento sobre os sentimentos, já que os pais seguiram um 

roteiro semiestruturado ao responderem as perguntas. Ademais, destaca-se escassez 

de material específico sobre a relação dos homens-pais no cuidado de filhos com 

deficiência, já que a literatura exposta tem como foco mulheres e mães.  
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PERFORMANCE IN ORGANIZATIONS 
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RESUMO 

 

 

Desenvolver habilidades socioemocionais é uma das estratégias das empresas para 
darem resultados e soluções ágeis. Necessitam um aprimoramento contínuo e estão 
sintetizadas no conceito de Inteligência Emocional (IE), a qual apresenta habilidades 
relevantes para um melhor gerenciamento de pessoas, considerando a subjetividade 
e os aspectos externos de cada um e não dependem exclusivamente da atividade 
intelectual. Este projeto objetivou identificar como a IE influencia na performance 
empregados que ocupam cargos de gestão numa companhia responsável pelo 
tratamento e distribuição de água no Estado da Paraíba. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa de campo, de natureza qualitativa e quantitativa, de caráter exploratório. 
Participaram 17 colaboradores, selecionados por meio da técnica não probabilística 
por conveniência. A pesquisa foi feita através de entrevistas individuais, 
semiestruturadas, bem como foi utilizado um e questionário sociodemográfico e duas 
escalas para avaliação da IE e dos estilos de liderança. Os dados das entrevistas 
foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo de Bardin, as respostas 
dos questionários e das escalas foram tratadas por meio de estatísticas descritivas, 
processadas por meio do SPSS. Conclui-se que os gestores têm percepção de 
Liderança e Inteligência Emocional que resultam na competência emocional refletida 
no papel de líder. Através dos resultados busca-se contribuir para disseminar a 
temática nos ambientes organizacionais incentivando uma política de treinamento 
aprimorando as habilidades dos líderes através da Competência Emocional.  
Academicamente, colaborar na discussão proposta em considerar a IE como tema 
transversal para todos os conteúdos curriculares. 
 
Palavras chave: Competência Emocional. Inteligência Emocional. Líder. 
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ABSTRACT 

 

 

Build up socioemocionals abilities is a strategy of companies to archive agile results 
and solutions. The need a continuous improvement and are synthetized in the concept 
of Emotional Intelligence (EI), which presents relevant skills for a better management 
of people, considering subjectivity and the external aspects of each one and don not 
depends exclusively of intellectual activity. This project have the objective to identify 
how the EI can influence in the employees that occupies management positions 
performance, in a company responsible for treatment and distributions of water in the 
state of Paraíba. To accomplish this goal, an exploratory field research with qualitative 
and quantitative nature was realized. 17 employees participated, selected by non-
probability convenience sampling. The research was made through semi-structured 
individual interviews, as well as was utilized a socio demographic questionnaire and 
two scales to EI and leadership style evaluation. The interview data was analyzed 
through Bardin's analysis technique, the questionnaire and scales answers was 
treated through SPSS assisted processing descriptive statistics. It was concluded that 
the managers have perception of leadership and Emotional Intelligence, what results 
in emotional competency reflected in the leader role. Through the results, seeks to 
contribute to the dissemination of the theme in organizational environments, 
encouraging a training policy that improves the skills of leaders through Emotional 
Competence. Academically, to collaborate in the discussion proposed to consider EI 
as a transversal theme for all curricular contents. 
 
Keywords: Emotional Competence. Emotional Intelligence. Leader. 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

O mercado de trabalho tem vivenciado inúmeras mudanças, de forma 

exponencial, com o advento das novas tendências impulsionadas pelo avanço da 

tecnologia, envolvendo inteligência artificial, transformações significativas no contexto 

de carreiras, profissões, empregos e acesso cada vez mais fácil às informações. Em 

decorrência, muitas organizações têm percebido que o desenvolvimento das 

habilidades emocionais, e não apenas conhecimento técnico – cognitivo, é essencial 

na gestão das pessoas. Para Slivnik (2012, p. 31), “os profissionais que as empresas 

buscam precisam ir além da qualificação técnica. Eles precisam também de 

habilidades comportamentais adequadas, que complementam seu conhecimento no 

seu ramo de negócios e expandem suas possibilidades de atuação”.  
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A literatura especializada tem realizado análises à luz da Inteligência Emocional 

(IE) que engloba o processamento de informação emocional, mobilizando o debate 

nas agendas de pesquisa (MAYER; SALOVEY, 1997; GOLLEMAN, 1999). Dentro 

desse ponto de vista, surge outro conceito chamado de Competência Emocional, que 

Goleman (2001) ressalta como sendo a capacidade adquirida, baseada na inteligência 

emocional capaz criar motivações para si próprio e de persistir num objetivo apesar 

dos percalços; de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação de seus 

desejos; de se manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade 

interfira na capacidade de raciocinar; ser empático e autoconfiante. No cerne dessa 

competência, encontram-se aptidões inerentes a empatia, lidar com os sentimentos e 

encarar as situações, avaliar corretamente suas ações e ansiedades, reconhecer seus 

pontos fortes e fracos (MOREIRA, 2017). 

Para além de compreender a Competência Emocional nos diversos contextos, 

centrando o debate em torno da vida pessoal, das relações familiares, da vida escolar, 

a literatura deslocou os termos do debate na promoção de uma nova agenda de 

pesquisa que vem contemplar os ambientes organizacionais, a vida profissional e as 

novas demandas das empresas, isso porque com o advento  da evolução da 

psicologia, da psiquiatria e, atualmente, da neurociência, houve a descoberta de 

distintas variáveis que determinam o sucesso das pessoas nas organizações (MELO, 

2012; MOREIRA, 2017; GANDRA, 2016; FLEURY; FLEURY; 2000). Desenvolver 

habilidades sociemocionais tem sido uma das estratégias das empresas para darem 

resultados e soluções ágeis. Estas, necessitam um aprimoramento contínuo e estão 

sintetizadas no conceito de Inteligência Emocional (IE), a qual apresenta habilidades 

relevantes para um melhor gerenciamento de pessoas, considerando a subjetividade 

e os aspectos externos de cada um e não dependem exclusivamente da atividade 

intelectual. Ou seja, há ampla influência de outros fatores, como sensibilidade 

emocional, competências emocionais e sociais, além da capacidade de sentir e 

pensar integrada a forma de utilizar as informações criando comportamentos 

estratégicos e resolução de problemas (GOLEMAN, 2012).   

Consoante com Boyatzis e Mckee (2006) os líderes emocionalmente 

inteligentes administram suas emoções e dos demais, estabelecendo laços de 

confiança, entendendo que as emoções contagiam e podem motivar as pessoas ou 

simplesmente desmotivar.  Esses líderes ao possuírem empatia, são construtores de 
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relacionamentos duradouros, pelo fato de compreenderem a cultura das pessoas 

(BOYATZIS; MCKEE, 2006). Assim, gestores que apresentam tais competências, 

somadas aos conhecimentos técnicos, são mais engajadores, criam times em vez de 

grupos, integram os colaboradores, possibilitam o cultivo de cultura social e clima 

organizacional que gera qualidade de vida para todos. 

 O estudo da Competência Emocional compreende a Inteligência Emocional 

que, dentre os principais conceitos associados à Competência Emocional, merece 

destaque como forte aliada (FREDERICKSON; PETRIDES; SIMMONDS, 2012; 

GOLEMAN, 1995; MAYER; SALOVEY, 1997; MAVROVELI; SÁNCHEZ-RUIZ, 2011). 

Ou seja, a Inteligência Emocional (IE) possibilita uma compreensão das emoções, 

possibilitando geri-las em busca do alcance de resultados desejados, e ainda vai mais 

além, é a capacidade de perceber e entender aqueles que estão ao nosso redor. 

Sendo um construto psicológico e um dos aspectos de inteligência mais 

discutidos no momento, a Inteligência Emocional (IE) reflete, sobretudo, nas 

interações com as emoções. Foram os Psicólogos John Mayer e Peter Salovey 

(GOLEMAN, 2011) que formularam o conceito de “Inteligência Emocional” como 

sendo capacidade do ser para monitoramento de sentimentos e emoções de si e dos 

outros, de discriminá-los e utilizar essa informação como um norte para o próprio 

pensamento e ações (SALOVEY; MAYER, 1990, apud GOLEMAN, 2011).  

Contribuindo para o aprimoramento conceitual de Inteligência Emocional (IE), 

Mayer e Salovey (1997, p. 401) afirmam que: 

 

A IE é a capacidade de perceber, avaliar e expressar emoções com precisão; 
a capacidade de acessar e/ou gerar sentimentos quando estes facilitam o 
pensamento; a capacidade de entender as emoções e o conhecimento 
emocional e a capacidade de regular emoções para promover o crescimento 
emocional e intelectual.  

 

Já Goleman (2001, p. 337) define a Inteligência Emocional (IE) como [...] “a 

capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros, de motivar a 

nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e em nossos 

relacionamentos”. A partir do conceito estabelecido por Goleman, já é possível 

estimular nossa percepção em relação ao quanto a Inteligência Emocional é um forte 

aliada da Competência Emocional. 

Ao revisarem o conceito de Inteligência Emocional (IE), os autores supracitados 

constataram quatro habilidades centrais da IE: percepção das emoções, facilitação ao 
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pensamento (integração), entendimento do conteúdo emocional e administração 

emocional para promover o crescimento pessoal. Nesse sentido, a Inteligência 

Emocional trabalha ajudando as emoções em favor do comportamento racional, 

aperfeiçoando seus resultados no uso inteligente (WEISINGER, 2001).   

O indivíduo ao se apropriar de Inteligência Emocional (IE) passa a ter 

mecanismos para o desenvolvimento da Competência Emocional, sendo constituída 

como a forma de lidamos conosco (competência pessoal), o que conhecemos dos 

nossos próprios estados interiores e como lidamos com esses estados 

(autopercepção e autoregulação), as tendências intrínsecas que facilitam o alcance 

de objetivos (motivação), como lidamos com os relacionamentos e compreendemos o 

outro (competência social e empatia) e aptidões sociais que permitem a indução no 

outro de respostas desejadas (PAVÃO, 2003). Ou seja, é capaz de tomar decisões 

mais assertivas, tem capacidade para controlar os impulsos, gerenciar as emoções 

lidando com os medos, inseguranças, desafios, insatisfações e sendo hábil no 

convício com as pessoas, promovendo um ambiente harmonioso e, ao mesmo tempo, 

produtivo em resultados.  

Para Bergamini (2008, p. 115), “a inteligência é, portanto, um dos fatores que 

determinam diferentes maneiras de abordar problemas e resolve-los [...]”. A 

capacidade de ser eficaz no mundo corporativo diversificado depende dela. Segundo 

Goleman (2012), a Inteligência Emocional possibilita ao indivíduo a aptidão para 

conhecer a si mesmo através de suas emoções e manter relacionamentos saudáveis 

revelando capacidade de discernimento emocional e autocontrole dos sentimentos 

como essenciais para o autocontrole.  

Em um viés competitivo e intelectual, o processo de inteligência aplicado às 

organizações é definido como algo que perpassa as teorias, mas que são necessárias 

às práticas para desenvolver perspectivas relacionadas aos objetivos dos que a 

compõem, todavia, o processo de inteligência também se associa aos fatores 

comportamentais, estruturais e culturais do sujeito (MILLER, 2002). Atualmente, além 

do conhecimento técnico, o mercado competitivo exige um profissional com 

autoconhecimento conectado ao autogerenciamento, automotivação, empatia e 

habilidades sociais.  

Assim, a Inteligência Emocional (IE) conquista posição no âmbito das 

organizações e apresenta caminhos para que o ambiente mude através do controle 
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psíquico do profissional. Segundo Chiavenato (2005, p.196) “a inteligência emocional 

é a habilidade de dirigir de modo eficaz a nós mesmos e os nossos relacionamentos”. 

Na Administração a temática ganhou espaço à medida que as transformações 

mercadológicas e organizacionais foram acontecendo e um novo panorama 

comportamental e emocional surge nos profissionais. Nesta perspectiva, o clima 

organizacional desponta como um fator influente no aumento da produtividade e na 

satisfação pessoal do colaborador e a Inteligência Emocional surge como algo 

benéfico para ambas as partes. As organizações têm seus resultados melhorados e 

aos indivíduos é possibilitada a ampliação de suas habilidades e competências, 

considerando-se mais atrativos para o mercado.  

Nessa perspectiva, existem os modelos de Salovey e Mayer que firmemente se 

sustenta na tradição de inteligência concebida pelo trabalho original sobre QI; o 

modelo apresentado por Reuven Bar-On, baseado em seu estudo sobre o bem-estar; 

e o de Goleman, modelo concentrado no desempenho no trabalho e na liderança 

organizacional, combinando a teoria do QE com décadas de pesquisa sobre a 

modelação de competências que separam indivíduos notáveis dos medianos 

(GOLEMAN, 2011). Dentre as competências, o comportamento passou a ser um 

desafio nas organizações em razão das influências intrapessoais e interpessoais. 

Pensando assim, o desenvolvimento da Inteligência Emocional é necessário para 

adequar o que é esperado pelo mercado aos objetivos das empresas, bem como ao 

dos seus colaboradores (HAMMER, 1990). Corroborando, Goleman (1999) afirma que 

Inteligência Emocional estimula as pessoas adquirirem competências necessárias 

para obter sucesso laboral.  

 

Atualmente, as organizações reconhecem, cada vez mais, o valor prático da 
inteligência emocional de seus colaboradores. Profissionais emocionalmente 
inteligentes têm habilidades para administrar conflitos, empregabilidade 
ampliada, e, além disso, apresentam um diferencial-chave entre 
colaboradores eficazes e os medíocres: são importantes fontes de vantagem 
competitiva (LOTZ; GRAMMS, 2012, p. 54). 

 

Constata-se que as competências comportamentais têm uma contribuição 

considerável no sucesso das organizações e paralela a busca por competências 

técnicas para o bom desempenho das atividades, existe a busca por profissionais com 

níveis comportamentais adequados.  
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O controle emocional do gestor auxilia em todas as outras competências, pois 

as emoções podem mudar o comportamento de forma positiva ou negativa 

dependendo da situação que a pessoa estiver enfrentando. O futuro de uma carreira 

é diretamente afetado pelo comportamento que surgem das emoções que fazem parte 

dos aspectos subjetivos de cada pessoa. Segundo Ferraz (2012, p. 136) “[...] o que 

determina o sucesso dentro das empresas é o resultado da soma de talentos e 

atitudes de cada profissional, uma vez que as pessoas são contratadas pelo currículo 

e demitidas pelas atitudes”.  

  A capacidade de perceber, compreender e regular as emoções faz com que 

os indivíduos atinjam ótimos desempenhos e resultados, além de estarem 

psiquicamente equilibrados no trato com as outras pessoas. Mediante o 

aperfeiçoamento e desenvolvimento de suas habilidades emocionais, os líderes 

conseguem ser imparciais mostrando ao mesmo tempo a importância da harmonia 

nos espaços laborais em detrimento do respeito relacional com sua equipe, 

direcionando os esforços de todos para atingir os objetivos da organização. Sua 

postura é decisiva para uma liderança que agrega um somatório de resultados cujo o 

maior ganho é o autoconhecimento, autocontrole, autoconfiança, gestão de conflitos 

com eficácia e excelência. 

 Direcionar pessoas, lidar com elas, coordenar para atingir resultados 

intrínsecos e extrínsecos em prol de um objetivo comum com o da organização torna-

se cada vez mais desafiante para as pessoas em posição hierárquica, pois liderar 

requer muito mais que desenvolver potencialidades dos seus liderados. O líder deverá 

desenvolver uma aprendizagem emocional que para Soto (2002) é formada por três 

capacidades: a capacidade para compreender as emoções, a capacidade para 

expressá-las de uma maneira produtiva e a capacidade para captar as emoções dos 

outros e sentir empatia em relação a elas.  

Conforme o mesmo autor supracitado, capacidades emocionais significam 

conduzir as próprias emoções de forma que propiciem melhorias pessoais e na 

qualidade de vida. Sendo assim, percebe-se que para o líder, a aprendizagem das 

emoções promove melhora na sua forma de liderar, cria responsabilidades afetivas 

entre as pessoas, faz o trabalho mais corporativo e facilita o sentimento de 

comunidade. 
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Para Cerqueira e Facirolli (2013) competências emocionais estão ocasionando 

mudanças radicais nos ambientes laborais, uma vez constada que as relações 

interpessoais entre os seus profissionais compõem um fator prioritário à conquista da 

excelência em todas as esferas. Gerar o sentimento de confiança e pertencimento ao 

processo favorece a influência que o líder deverá promover.  

Assim sendo, a Inteligência Emocional é um dos pontos primordiais para a 

condução de uma liderança eficaz, uma vez que ela possibilitará o desenvolvimento 

de Competência Emocional que é a capacidade adquirida que resulta num 

desempenho destacado no trabalho (GOLEMAN, 1999). 

De acordo com Nascimento (2012) liderança é uma atuação essencial no 

cenário atual na busca por resultados práticos. Nesse contexto, desenvolver 

habilidades emocionais, além de disseminar o conhecimento técnico e teórico por 

parte dos líderes, favorece a construção de ambiente laboral sólido mesmo em 

situações ambíguas determinando a direção a ser seguida e a valorização nas 

relações estabelecidas, com adoção de postura flexível, fazendo com que todo 

processo seja ajustado e adequado. 

Segundo Goleman (2002 apud CARGNIN, 2013) os conceitos de liderança 

baseado em na Inteligência Emocional focado no papel das lideranças dentro das 

organizações classifica-se da seguinte forma: 

 

Quadro 1: Estilos de liderança baseada na Inteligência Emocional. 
 

 

 

 

Líderes Ressonantes 

É empático e expressa esse sentimento ao grupo. Esse tipo 

de ressonância reforça a sincronia da equipe fazendo com 

que as pessoas sintam-se compreendidas (valorizadas) e 

compromissadas com suas atividades profissionais 

compartilhando idéias, aprendendo uns com os outros, 

tomando decisões de maneira colaborativa. Exemplos de 

líderes ressonantes: visionário, conselheiro, agregador, 

empreendedor, democrático, carismático e servidor. 

 

Líderes Dissonantes 

Não só é desprovido de empatia, como não transmite 

confiança nos atos e nas palavras que professa, visa 

benefício próprio e não coletivo. Pode parecer eficaz em 

curto prazo, mas suas atitudes desmentem seu aparente 

sucesso. Esse líder ressoa exclusivamente o lado negativo 

do aspecto emocional, estimulando o lado negativo do 

conflito e, mais cedo ou mais tarde acaba por contagiar e 

exaurir as pessoas, gerando conflitos ingerenciáveis. 

Exemplos de líderes dissonantes: agressivo, despótico, 

autocrático, arrogante. 

Fonte: Goleman (2002 apud CARGNIN, 2013). 



522 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

Destarte, liderar requer autoridade e um alargamento consciente com o poder 

que é delegado ao cargo e é utilizado pelo líder para influenciar o comportamento das 

pessoas, contudo é importante o líder definir o modelo de liderança e assim exercer 

adequadamente suas responsabilidades (SOBRAL, 2008). As emoções e a 

inteligência aplicada a elas, ao serem desenvolvidas tornam-se elementos 

fundamentais na tomada de decisão e uma liderança eficaz (GUEBUR; POLETTO; 

VIEIRA, 2007).  

A liderança exercida, considerando a influência da Inteligência Emocional 

baseada nas Competências Emocionais adquiridas, favorecerá a condução das 

atitudes coerentes e assertivas dos líderes atendendo a aplicabilidade consciente das 

suas emoções no direcionamento para os resultados almejados da organização. 

Como afirma Chiavenato (2006) a organização é um ser vivo e dinâmico, em 

contínuo desenvolvimento e transformação. São pessoas que estabelecem essa 

esfera viva, e envolvendo cada pessoa está tudo aquilo existente internamente nela. 

Estudá-las, o mais pormenorizadamente possível, é de grande valia, pois o diferencial 

humano é fundamental para o sucesso das organizações (GANDRA, 2016).  

Mediante esses conhecimentos teóricos, o objetivo geral foi identificar como a 

Inteligência Emocional influencia na performance dos gestores que trabalham na sede 

administrativa de uma companhia responsável pelo tratamento e distribuição de água 

no Estado da Paraíba. De forma específica, procurou-se caracterizar o perfil 

sociodemográfico da amostra, identificar se os gestores conhecem a competência IE, 

descrever a percepção dos gestores quanto a aplicabilidade da IE no desempenho de 

suas atribuições, identificar o estilo gerencial dos participantes, identificar o nível de 

IE dos participantes. 

Diante disso, hipotetizou-se que (H1) a competência IE já é conhecida e 

aplicada pela maioria dos gestores e que (H2) os gestores reconhecem que a 

Inteligência Emocional, como competência, é um diferencial no gerenciamento de 

pessoas. 
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2 METODOLOGIA  

 

 

O estudo caracterizou-se em uma pesquisa de campo, de natureza qualitativa 

e quantitativa, de caráter exploratório. A pesquisa foi realizada na Sede Administrativa 

de uma companhia responsável pelo tratamento e distribuição de água, localizada em 

João Pessoa no Estado da Paraíba.  

 Participaram 17 colaboradores de ambos os sexos, que exercem cargo de 

gestão no nível de Gerente e Subgerente. Utilizou-se a técnica de seleção da amostra 

não probabilística por conveniência e foram excluídos os colaboradores com tempo 

de ocupação inferior a um ano na função de gestão. 

 Foram utilizados quatro instrumentos: um questionário, uma entrevista e duas 

escalas. O questionário contemplou questões sociodemográficas, como gênero, 

idade, escolaridade, cor da pele, tipo de moradia, quantas pessoas residem com o (a) 

participante, se sente totalmente responsável pelas despesas do lar, se considera ser 

uma pessoa saudável, carga horária semanal de trabalho e renda familiar. A entrevista 

semiestruturada continha questões relacionadas à liderança, ao trabalho e a 

inteligência emocional. 

Quanto as escalas, utilizou-se a Escala de Inteligência Emocional, 

originalmente construída por Shutte, Malouff e Bhullar (1998 apud VICENTE, 2014) e 

adaptada e validada por Vicente (2014), contendo 27 itens, respondidos em escala de 

1 a 5 pontos, distribuídos em quatro fatores: percepção das próprias emoções, 

componente sociocognitivo das emoções, dificuldade de compreensão das emoções 

e percepção das emoções dos outros. A Escala de Avaliação de Estilos Gerencias 

(EAEG) foi desenvolvida por Melo (2001), utilizada para identificar o estilo gerencial 

do líder, contendo 19 itens, respondidos em escala de 1 a 5, distribuídos entre os 

fatores: tarefa, relacionamento e situacional. 

Após a aprovação do comitê de ética foi iniciada a coleta dos dados, que se 

deu em ambiente virtual em decorrência do isolamento social provocado pela crise 

Covid-19.  Todos os instrumentos foram enviados via e-mail aos participantes e os 

mesmos foram informados que a participação se daria de forma voluntária, falou-se 

sobre o objetivo da pesquisa solicitada e a da necessidade de assinatura do TCLE. 

Os participantes tomaram ciência dos riscos e benefícios que poderiam sofrer ao 
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participar da pesquisa, bem como da possibilidade de publicação dos resultados, 

mantendo o anonimato deles e a garantia do sigilo de suas respostas.   

As respostas da entrevista foram analisadas através da técnica de análise de 

conteúdo de Bardin (2011), que se refere a um conjunto de técnicas explicitadas de 

comunicações, que tem como objetivo ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura 

dos dados coletados. O questionário sociodemográfico e as escalas foram analisados 

por meio de estatísticas descritivas, processadas pelo pacote estatístico SPSS 

(versão 23.0). 

O estudo foi realizado considerando os aspectos éticos pertinentes a pesquisas 

envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução nº 466/12 do CNS/MS (CNS, 

2012). 

 

 

3 RESULTADOS 

 

 

Com o objetivo de caracterizar o perfil da amostra, observou-se que, entre os 

17 gestores participantes, a maior parte é do sexo masculino (64,7%), apresentaram 

predominantemente idades de 36 a 40 anos (41,2%) ou mais de 50 anos (35,3%). 

Consideraram-se saudáveis 88,2%. Em relação ao nível de instrução, 41,2% 

possuem o ensino superior, 35,3% a pós-graduação e 5,9% mestrado. Destes 

gestores, 64,7% são de etnia parda, 5,9% etnia negra e 29,4% relataram etnia branca. 

A maioria são casados (64,7%) e 41% participantes relataram renda de até dez 

salários mínimos. A maioria apresenta uma jornada de trabalho com 40 horas 

semanais. A Tabela 1 a seguir detalha o perfil sociodemográfico da amostra. 

 

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico da amostra. 

VARIÁVEL CATEGORIAS f % 

GÊNERO 
FEMININO 6 35,3 

MASCULINO 11 64,7 
    

IDADE 

DE 31 A 35 2 11,8 
DE 36 A 40 7 41,2 
DE 41 A 50 2 11,7 

ACIMA DE 50 ANOS 6 35,3 
    

ESTADO CIVIL CASADO(A) 11 64,7 
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SOLTEIRO(A) 1 5,9 
VIÚVO(A) 2 11,8 

UNIÃO ESTÁVEL 3 17,6 
    

ETNIA 
BRANCA 5 29,4 
PARDA 11 64,7 
NEGRA 1 5,9 

    

ESCOLARIDADE 

ENSINO MÉDIO 3 17,6 
SUPERIOR (GRADUAÇÃO) 7 41,2 

PÓS-GRADUAÇÃO 6 35,3 
MESTRADO 1 5,9 

    

RENDA FAMILIAR 

ENTRE 3 A 5 SALÁRIOS MINIMOS 4 24,0 
ENTRE 6 A 8 SALÁRIOS MINIMOS 4 24,0 

ATÉ 10 SALÁRIOS MINIMOS 7 41,0 
MAIS DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS 2 11,0 

    

CONSIDERA SER 
SAUDÁVEL 

SIM 15 88,2 

NÃO 2 11,8 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A seguir, a Tabela 2 apresenta a análise de conteúdo realizada a partir das 

entrevistas com os participantes da amostra, que investigava a sua percepção acerca 

da liderança. Foram obtidas 123 unidades temáticas divididas em 5 categorias, 

conforme descrição a seguir.   

 

Tabela 2 – Categorias e subcategorias de análise de liderança. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS F % 

Concepção de liderança 
37 ( 30,08%) 

Características e habilidades 
pessoais 

23 
18,7

0 

Desenvolvimento habilidades dos 
liderados 

7 5,69 

Diferencial de um Líder  4 3,23 

Alcance objetivos 3 2,44 

Entendimento sobre Poder 
32 (26,02%) 

 32 
26,0

2 

Comportamento enquanto Líder 
21 (17,07%) 

Percepção dos liderados 15 
12,1

9 

Percepção de si mesmo 6 4,88 

Incentivo da empresa para o 
aperfeiçoamento do líder 

14 (11,38%) 

 
 
 

14 
11,3

8 

Mudança para aperfeiçoar enquanto Líder  
19 (15,45%) 

 
 
 

19 
15,4

5 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

A categoria Concepção de Liderança visa a identificação de como os gestores 

percebem sua atuação enquanto líder. Essa categoria possui 37 (30,08%) unidades 

temáticas, divididas nas seguintes subcategorias: Alcance Objetivos (f=3, 2,44%), 

Desenvolvimento habilidades dos liderados (f=7, 5,69%), Diferencial de um líder (f=4, 

3,23%) e Características e habilidades pessoais (f=23, 18,70%). 

 Notou-se que os gestores têm maior concepção de que liderança está 

relacionada às características e habilidades pessoais, como pode ser verificado em 

suas falas: “competência de organização”/ “Precisa ter foco”/ “conhecimentos 

diversos” / “ter firmeza nas tomadas de decisões”/ “Um líder deve possuir qualidades 

que o identifique”/ “responsabilidade”/ “flexibilidade”/ “ser contemporâneo” / “a 

liderança surge de forma natural, independente de cargo ou não”. 

 Na categoria Entendimento sobre Poder, verifica-se a compreensão do gestor 

de que liderar requer autoridade e a mesma se dar através do conhecimento do poder 

delegado ao cargo para influenciar seus liderados. A categoria possui 32 (26,02%) 

unidades temáticas, algumas falas representativas dos participantes foram: “Poder só 

de Deus”/ “Capacidade de liderar”/ “autoridade em realizar e fazer”/ “impor 

determinações sobre os demais”/ “É a capacidade de decidir”/ “deliberar sobre ações 

a serem adotadas pela empresa e aos seus colaboradores”. 

A categoria Comportamento enquanto Líder, refere-se a autoanálise a respeito 

do seu modo de liderar. Reuniu 21 (17,07%) unidades temáticas, divididas nas 

seguintes subcategorias: Percepção dos liderados (f=15, 12,19%), Percepção de si 

mesmo (f=6, 4,99%). 

Nota-se que o gestor tem mais fluência em se perceber pelo olhar do liderado 

como constata-se em algumas falas: “Que sou compreensivo”/ “Comunicativo”/ 

“transparente”/ “otimista” / “calma”/ “compreensiva”/ “poderia ser mais enérgica”/ 

“tomar outras atitudes”/ “nunca ouvir quaisquer comentários sobre minha liderança”/ 

“confiança e respeito”/ “muito exigente”/ “compreensiva”. 

Já na percepção de si mesmo, apresenta-se as falas: “Às vezes consigo ouvir 

algumas insatisfações”/ “sou uma pessoa que tenho vários aliados para conseguir dar 

TOTAL  
12
3 

100 



527 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

conta do meu trabalho”/ “ bem aceito”/ “respeitado”/ “Eu não peço”/ “elas se oferecem 

para me ajudar”. 

A categoria Incentivo da empresa para o aperfeiçoamento do líder refere-se a 

contribuição e o investimento da empresa para formação e capacitação do líder. A 

categoria possui 14 (11,38%) unidades temáticas, algumas falas deles: “acolhe os 

lideres com o propósito de atender as necessidades de cada setor”/ “participações em 

cursos”/ “seminários”. 

A categoria Mudança para aperfeiçoar enquanto líder, aponta que se faz 

necessário mudar para melhorar a relação do líder com os liderados. Possui 19 

(15,45%) unidades temáticas, como poder ser verificado em algumas falas: “separaria 

mais o pessoal do profissional”/ “preciso ter mais disponibilidade de estar participando 

de capacitações e eventos do setor”/ “aprender a ouvir mais”/ “dar mais atenção para 

poder agir melhor e atender os conflitos de gerações”/ “ser empático”. 

A Tabela 3 apresenta a análise de conteúdo realizada a partir das entrevistas 

com os participantes da amostra, que investigava a sua percepção acerca da 

inteligência emocional. Foram obtidas 66 unidades temáticas divididas em 4 

categorias, conforme descrição abaixo. 

  Tabela 3 – Categorias e Subcategorias de análise de inteligência emocional. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A categoria Compreensão sobre inteligência emocional, mostra o que os 

gestores entendem sobre IE. Essa categoria possui 17 (25,76%) unidades temáticas, 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS F % 

Compreensão sobre inteligência emocional   
17 (25,76) 

Habilidade e atitude 
1
0 

15,1
5 

Ações a serem executadas 7 
10,6

1 

Inteligência emocional em um líder  
13 (19,70%) 

Convivência com os liderados 8 
12,1

2 

Tomada de decisão 5 7,57 

Atitude impulsiva e arrependimento de uma 
ação  

19 (28,78%) 

Reconhecimento de agir por 
impulso 

1
2 

18,1
8 

Aprendizado do arrependimento 7 
10,6

1 

Interferência da vida profissional na vida 
pessoal 

17 (25,76%) 

 
 

1
7 

25,7
6 

TOTAL  
6
6 

100 
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divididas nas seguintes subcategorias: Habilidade e atitude (f= 10, 15,15%) e Ações 

a serem executadas (f=7, 10,61%). 

Notou-se que os gestores têm maior compreensão de IE relacionadas à 

habilidades e atitude comportamental, como pode ser verificado em suas falas: “saber 

equilibrar as emoções”/ “lidar com emoções e sentimentos”/ “capacidade de controlar, 

administrar as suas emoções”/ “conter a raiva”/ “ponderar nas palavras”/ “capacidade 

de lidar com pessoas, fatos, problemas, sentimentos, e principalmente com você 

mesmo”. 

A categoria Inteligência emocional em um líder mostra os aspectos da IE que 

os gestores consideram importantes para a sua atuação. Essa categoria possui 13 

(19,70%) unidades temáticas, divididas nas seguintes subcategorias: Tomada de 

decisão (f= 5, 7,57%) e Convivência com os liderados (f=8, 12,12%). 

Verificou-se que os gestores destacam maior importância para a IE de um líder 

a convivência com os liderados, como relatam em suas falas: “ambiente muito mais 

harmonioso”/ “faz o líder agir com imparcialidade nas suas ações”/ “evitar discussões 

no ambiente” / “administrar conflitos e pressões do dia a dia”. 

 A categoria Atitude impulsiva e arrependimento de uma ação expõe os 

aspectos de mudanças comportamentais e equilíbrio emocional dos gestores. Essa 

categoria possui 19 (28,78%) unidades temáticas, divididas nas seguintes 

subcategorias: Reconhecimento de agir por impulso (f=12, 18,18%) e Aprendizado do 

arrependimento (f= 7, 10,61). 

Percebe-se que, para os gestores, reconhecer que agiu por impulso é uma 

forma de admitir a necessidade de mudança comportamental, como expressam em 

suas falas: “... reconhecimento do erro é a razão que deve existir para consertar tal 

situação”/ “reconhecer que errou e voltar atrás sem nenhum constrangimento”/ 

“Acredito que venha da minha personalidade”/ “venho trabalhando para tentar ser 

menos impulsiva”/ “quando agimos de forma impulsiva não pensamos nas 

consequências de nossos atos”. 

Na categoria Interferência da vida profissional na vida pessoal, foi identificada 

a relação entre vida pessoal e trabalho. A categoria possui 17 (25,76%) unidades 

temáticas, algumas falas deles: “A minha vida profissional interfere na minha vida 

pessoal”/ “O aprendizado é constante”/ “as relações interpessoais nos transformam”/ 
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“As minhas relações com os colegas de trabalho, as experiências de vida, profissional, 

vão me formando como pessoa e profissional”. 

Com o objetivo de avaliar o perfil de liderança e comportamento dos gestores, foram 

calculados os índices médios dos quatro fatores que compõem a Escala de Avaliação 

de Estilos Gerenciais:  Relacional, Tarefas e Situacional. Os resultados são 

apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Índices Perfil de liderança e comportamentos associados ao papel de 

gestor. 

FATORES MÉDIA DESVIO MÍNIMO MÁXIMO 

Relacional 4,46 0,42 3,44 5,00 

Tarefa 4,31 0,49 3,33 5,00 

Situacional 4,28 0,59 2,50 5,00 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Considerando que a escala de respostas varia de 1 a 5, observando-se os 

índices, verifica-se muita proximidade entre os fatores: Relacional (M = 4,46; DP = 

0,42), Tarefa (M=4,31; DP=0,49) e Situacional (M= 4,28; DP=0,59). Os dados 

mostram que o comportamento dos gestores no dia a dia de trabalho com os seus 

liderados não está apenas enfatizado num único perfil e sim permeiam pela 

valorização das relações de trabalho, hierarquia, métodos e realização das tarefas, 

bem como pela flexibilidade no seu comportamento em compreender as necessidades 

de seus liderados. 

Para analisar os níveis de inteligência emocional, foram calculados os índices 

médios obtidos por meio da Escala de Inteligência Emocional, composta quatro 

fatores. A Tabela 5 apresenta os resultados destas análises. 

 

Tabela 5 – Índice de Inteligência Emocional dos gestores 

DIMENSÕES MÉDIA DESVIO MÍNIMO MÁXIMO 

Percepção das próprias emoções 4,12 0,43 3,00 4,78 

Componente sociocognitiva das 

emoções 
4,16 0,44 3,00 5,00 

Dificuldade na compreensão das 

emoções 
2,36 0,66 1,33 4,33 

Percepção das emoções dos outros 3,61 0,72 2,00 5,00 
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IE TOTAL 3,88 0,32 2,92 4,33 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 Considerando que a escala de respostas varia de 1 a 5, pode afirmar que a 

média do índice geral, igual a 3,88, indica razoabilidade. A dimensão “Percepção das 

próprias emoções” (M=4,12; DP=0,43) e a dimensão “Componente sociocognitiva das 

emoções” (M=4,16; DP=0,44) apresentaram as maiores médias entre os 

componentes. A dimensão “Dificuldade na compreensão das emoções” indicou a 

menor média (M=2,36; DP=0,66), o que se pode considerar como positivo, visto que 

esse avalia a dificuldade. Já a dimensão “Percepção das emoções dos outros” 

apresentou a menor média (M=3,61; DP=0,72) entre os fatores que avaliam as 

potencialidades. Os dados mostram que os gestores têm autopercepção das suas 

emoções, no entanto, não demonstram o mesmo nível de habilidade relacionada a 

compreensão das emoções dos seus liderados. 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

 

Quando o indivíduo se apropria de ferramentas capazes de possibilitar o 

conhecimento do poder das emoções, tem-se a possibilidade de formar equipes 

energizadas, engajadas e produtivas. Do contrário, as emoções vão controlar suas 

interações, seu trabalho em grupo e as colaborações que são direcionadas para tais 

propósitos. Assim sendo, este trabalho teve o intuito de reforçar as contribuições 

teóricas nas áreas da Inteligência Emocional e de Liderança, objetivando identificar 

como a competência emocional influencia na performance do líder. 

No que tange os resultados obtidos, caracteriza-se o perfil sociodemográfico 

da amostra, com predominância do sexo masculino, sendo esses casados, com nível 

superior completo, autodeclarados pardos e saudáveis. Presume-se que a evidência 

esteja relacionada à cultura organizacional da empresa, considerando que toda 

Diretoria e os cargos de gestão são ocupados em sua maioria pelo sexo masculino.  

A partir dos instrumentos utilizados na pesquisa, constata-se que o perfil da 

amostra apresenta uma percepção de Liderança (30,08%) relacionada às 

características e habilidades pessoais,  no que desponta para uma maturidade 
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gerencial desse público ao tocante as atribuições do seu dia a dia e como essa 

liderança é exercida no âmbito organizacional, corroborando com Nascimento (2012), 

desenvolver habilidades emocionais, além de disseminar o conhecimento técnico e 

teórico por parte dos líderes, favorece a construção de ambiente laboral sólido mesmo 

em situações ambíguas determinando a direção a ser seguida e a valorização nas 

relações estabelecidas, com adoção de postura flexível, fazendo com que todo 

processo seja ajustado e adequado. Ainda na perspectiva da liderança, destaca-se o 

Entendimento de Poder (26,02%), que para os gestores não está relacionado a 

coerção, ao autoritarismo, ao uso do cargo para coagir e sim a “capacidade de decidir”, 

de “deliberar sobre ações a serem adotadas pela empresa e aos seus colaboradores”, 

ou seja, alinha-se à concepção de liderança dos mesmos. E assim, desponta ao 

entendimento de Moreira (2017) o profissional deve gerenciar suas emoções, 

impulsos, agir com coerência, e ser inteligente ao direcionar o trabalho, propiciando 

uma melhoria contínua nos relacionamentos organizacionais. 

Concernente a percepção de Inteligência Emocional dos gestores, com 

predominância do sexo masculino, vinculando –se ao percentual de Atitude impulsiva 

de uma ação (28,78%), é possível compreender o nexo existente com a concepção 

de liderança e o entendimento de poder, visto que quando reconhecem ter agido por 

uma atitude impulsiva e mostram arrependimento, a mesma se deu não pelo instinto, 

pela força, forma de liderar e/ou pelo abuso de poder, constados nos resultados, e sim 

pela falta de competência emocional. Muito se discute sobre profissionais que se 

afastam de suas rotinas de trabalho por motivos de estresse e ausência de qualidade 

de vida. Por isso, a necessidade de conhecer a Inteligência Emocional (IE) no âmbito 

organizacional, nas relações interpessoais com o reconhecimento do impacto das 

emoções. Não basta ser dotado de conhecimentos técnicos, será necessário ter 

também autoconhecimento e gestão sobre si mesmo, buscando soluções de forma 

pacifica, equilibrada, racional e hábil, de forma a evitar conflitos. Para Fulanetto 

(2012), a Inteligência Emocional (IE) está fortemente relacionada as habilidades do 

ser humano para automotivação, capacidade de resiliência e autocontrole ao expor as 

emoções para que seja de forma assertiva e gere empatia. 

Quando combinados os fatores compreensão de Liderança (30,08%) e 

Inteligência Emocional (25,76%) obtidos através das entrevistas, percebe-se que para 

os gestores ambas estão relacionadas a habilidades e atitudes comportamentais. É 



532 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

possível assim, entender as análises feita pela Escala de Liderança sobre o estilo 

gerencial dos líderes, através dos índices dos fatores medidos: Relacional (M=4,46; 

DP=0,42), Tarefa (M=4,31; DP=0,49) e Situacional (M=4,28; DP=0,59), revelando que 

o comportamento dos gestores não está apenas enfatizado num único perfil e sim 

permeia pela valorização das relações de trabalho, hierarquia, métodos e realização 

das tarefas, bem como pela flexibilidade no seu comportamento. Revela-se um estilo 

de liderança baseado na Inteligência Emocional, que Goleman (2002 apud CARGNIN, 

2013) classifica como Líderes Ressonantes, definindo-os como empático e expressa 

esse sentimento ao grupo.  

Esse tipo de ressonância reforça a sincronia da equipe fazendo com que as 

pessoas se sintam compreendidas (valorizadas) e compromissadas com suas 

atividades profissionais, compartilhando ideias, aprendendo uns com os outros, 

tomando decisões de maneira colaborativa. Em contrapartida, ao ser analisado o nível 

de Inteligência Emocional dos gestores, através da Escala de Inteligência Emocional, 

tem-se que a dimensão “Percepção das emoções dos outros” apresentou a menor 

média (M=3,61; DP=0,72) explicando assim, o agir por impulsividade e a necessidade 

que apresentam no resultado das entrevistas relacionadas a categoria Mudança para 

aperfeiçoar enquanto líder, não só ter aptidão para conhecer a si mesmo através das 

suas emoções como aponta Goleman (2012) mas ter percepção das emoções dos 

outros para  manter relacionamentos saudáveis como revela o mesmo autor.  

Considerando os resultados obtidos através desse estudo, é possível 

evidenciar que as hipóteses são validadas visto que os gestores conhecem a 

competência IE e aplicam no dia a dia e reconhecem que a Inteligência Emocional, 

como competência, é um diferencial no gerenciamento de pessoas. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

O presente artigo discorreu sobre o tema Competência Emocional e o reflexo 

que ela propicia na performance do líder nas organizações. Dentre todas as 

competências e habilidades exigidas ao gestor, buscou-se conhecer está por 

representar um diferencial na relação entre líderes e liderados, no sentido de 
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compreender o novo cenário organizacional que implica numa reformulação estrutural 

e cultural. Isso exige que os gestores passem a assumir novas responsabilidades e, 

para cumpri-las, devem desenvolver, além de conhecimentos técnicos, habilidades 

emocionais para lidar com suas equipes de trabalho. O conhecimento científico 

relacionado ao propósito da temática foi delineado através de uma revisão literária, 

nela incluso o constructo de Inteligência Emocional; a Inteligência Emocional como 

aliada da Competência Emocional e a performance do líder ao desenvolver a 

consciência emocional necessária para o direcionamento das escolhas em diversas 

situações.  

Discorrendo sobre os resultados, conclui-se que os gestores têm percepção de 

Liderança e Inteligência Emocional que resultam na competência emocional refletida 

no papel que desempenham. Pontua-se as evidencias que vieram da amostra a partir 

dos instrumentos utilizados, embora sendo predominantemente masculina, a 

liderança é exercida através da capacidade de agir pelo poder como forma de delegar, 

de agir e não coercitiva. Percebem suas emoções e são capazes de identificar que já 

agiram por impulsividade no exercício da liderança, mas que se arrependem e o 

impulso se deu justamente pela dificuldade em se colocar no lugar dos outros, de 

perceber as emoções dos seus liderados.  

Através dos resultados obtidos busca-se contribuir com a disseminação da 

temática nos ambientes organizacionais incentivando uma política de treinamento que 

contemple aprimorar as habilidades dos líderes através da Competência Emocional 

dos líderes. No meio acadêmico, tem-se a colaboração da discussão proposta em 

considerar a IE como tema transversal para todos os conteúdos curriculares. 

As limitações desse estudo recaem sobre a delimitação da amostra, uma vez 

que foi aplicada apenas com gestores da área administrativa e financeira da empresa. 

Entende-se então que esses líderes já buscam fazer uma gestão mais humanizada e, 

caso o estudo tivesse incluído as áreas de operação, manutenção e expansão, 

poderia ter-se uma amostra maior que possibilitasse visão macro da percepção dos 

líderes. 

Portanto, recomenda-se a continuidade do aprofundamento da pesquisa, cuja 

oportunidade se dar para ampliar a discussão da temática na Companhia ampliando 

para outras áreas, sugere-se que a empresa invista na formação dos líderes 
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promovendo treinamentos relacionados a comportamento, emoção, sentimentos, 

relacionamentos interpessoais e intrapessoais. 
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CONSEQUÊNCIAS PSICOSSOCIAIS DA DEPENDÊNCIA DIGITAL EM 

ADOLESCENTES 

 
ítalo Heberto Silva Neves35 

Regina Irene Diaz Moreira Formiga36 
 

 

RESUMO 

 

 

A tecnologia está cada vez mais presente na vida das pessoas, a dependência digital 
pode afetar diversas áreas e causar graves consequências. Diante disso, o presente 
texto procura analisar as consequências psicossociais na adolescência provocada 
pela dependência digital. Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo, de cunho 
descritivo, delineamento de levantamento e natureza quantitativa, realizada na cidade 
de São José do Egito - PE. A amostra foi constituída de 29 pessoas com idade entre 
12 e 18 anos selecionadas a partir da amostragem não probabilística bola de neve. 
Os instrumentos utilizados foram um questionário sociodemográfico, um questionário 
de elaboração própria e o Teste de dependência de internet, que foram analisados 
utilizando o SPSS na versão 24.0. Foram tomados os cuidados éticos de acordo com 
a resolução nª 466/12 do CNS e das disposições da lei nº 8.069 do estatuto da criança 
e do adolescente, no qual cada participante foi informado dos riscos da pesquisa, e 
tiveram conhecimento da possibilidade de desistência a qualquer momento. As 
informações constaram no termo de assentimento que foi assinado pelo participante 
e responsáveis no início do contato, para execução da pesquisa. Os resultados 
revelaram uma predominância da dependência digital em 82,7% da amostra variando 
na intensidade, e as redes sociais como principal motivo de uso, além disso, 
ansiedade e falta de sono apareceram como sintomas recorrentes da má utilização 
da internet. Os dados mostraram o alto poder de influência que a internet tem na 
qualidade de vida dos adolescentes. 
 
Palavras chave: Adolescência. Dependência digital. Internet.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em 2013 

revelou que mais de 70% dos adolescentes de 12 a 17 anos utilizam a internet. Vale 

ressaltar que tais estatísticas continuam em pleno crescimento e por isso há uma 

alarmante preocupação com relação aos impactos causados por ela nos últimos anos 

gerando até mesmos dependências a essa ferramenta. Segundo Young, et al. (2011) 

o nome mais apropriado a tal fenômeno seja compulsão de mídia digital, ou 

dependência digital, pois muitos dos comportamentos antes associados a internet 

agora foram incorporados a uma gama aparelhos que hoje tem esse recurso de forma 

nativa. Dentro da área da psicologia já se estuda os efeitos da internet causados a 

psique, dentre muitos, nota-se que a dependência digital vem sendo cada vez mais 

constante. Contudo, ainda há muitos questionamentos a respeito das causas e efeitos 

da internet no desenvolvimento humano a serem respondidos. Com o advento do 

surgimento de tecnologias cada vez mais portáteis as consequências se agravam 

ainda mais, pois algo que deveria facilitar o dia a dia dos usuários vem causando 

alterações na qualidade do sono, na nutrição e na atividade física, menor desempenho 

escolar, acadêmico e profissional além de impactos nos relacionamentos 

interpessoais (MOROMIZATO et al., 2017). 

Na adolescência tais efeitos podem ser ainda mais graves, pois esse período 

turbulento da vida, é marcada por transformações, descobertas e conflitos, tal fato 

somado a um distanciamento do jovem em relação a família causado pelo excesso do 

uso das tecnologias pode repercutir em sequelas que podem se estender por toda a 

vida adulta. 

 

 

2 A INVENÇÃO SOCIAL DA ADOLESCÊNCIA: UM RECORTE SÓCIO HISTÓRICO 

 

 

 Há não muito tempo, a fase do desenvolvimento denominada adolescência 

nem se quer existia. Segundo Papalia e Fieldman (2013, p.386), “nas sociedades pré-

industriais; as crianças eram consideradas adultas quando amadureciam fisicamente 
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ou iniciavam um aprendizado profissional”. Conforme Matos (2004), inicialmente 

quando o conceito de adolescência surge, é visto apenas como uma transição da 

infância para a vida adulta de caráter universal na população, nesse período inicial, a 

adolescência é vista como um processo natural inerente a todos os seres que 

independem de fatores externos que tem como principais características conflitos 

internos. 

A partir da década de 70 associa-se os fatores internos até então vistos como 

biológicos, aos externos, como por exemplo a sociedade, cultura e família, trazendo 

uma visão mais dinâmica sobre não só a adolescência, mais ao desenvolvimento 

humano como um todo. 

Aberastury e Knobel (1989), estabelecem as características da adolescência 

de forma sintomatológica onde tais “sintomas” são assim denominados levando-se em 

consideração o padrão de normalidade da fase adulta. Desta forma as características 

normais da adolescência se analisadas do ponto de vista do ser adulto adquirem um 

caráter de crise, doença. Segundo Bock (2007), as concepções do conceito da 

adolescência até então tinham caráter “naturalista”, com características universais e 

abstratas. Essas linhas teóricas propunham a adolescência como sendo uma etapa 

natural do desenvolvimento humano levando em consideração a cultura como 

passiva, ou seja, o desenvolvimento do ser humano apenas exerce influência sobre o 

meio. 

Levinsky (1995 apud BOCK, 2007), assevera que adolescência é uma fase do 

desenvolvimento que depende de características ambientais e de história pessoal 

ligadas a um processo natural de cunho biológico que é a puberdade, nesse sentido 

a adolescência também tem característica de acordo com a representação que a 

sociedade tem dela. 

Partindo do ponto de vista da cultura como parte do processo que definirá a 

adolescência, é importante destacar o mundo globalizado onde a chamada “era da 

informação” modificou as relações sociais. Assim é de grande valia discutir as 

influências que essa forma contemporânea de se viver conectado exerce sobre a 

sociedade.  
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3 O IMPACTO DO MUNDO DIGITAL NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

 De acordo com Rocha e Barroso (2016), O surgimento da internet ainda na 

década de 1950 e sua popularização no final dos anos 1990, provocaram mudanças 

ainda mais significativas nas formas de se viver em sociedade. Atualmente a internet 

está presente em todos os lugares, até nas vivências mais cotidianas ao ponto de se 

tornar difícil a distinção do uso desta ferramenta nas ações diárias (SILVA; SILVA; 

MORAES, 2014).   

 De acordo com Lima, Pinto e Laia (2002), com advento da nova “era da 

informação” marcada pela conectividade possibilitada pela internet, o homem 

desenvolveu uma nova noção de tempo e espaço, o tempo torna-se tempo real e 

universal e o espaço torna-se cada vez menor entre as pessoas acelerando o ritmo 

da vida em sociedade, e essa velocidade gera impactos muitas vezes difíceis de se 

mensurar, o ambiente social torna-se permanentemente mutável, exigindo uma 

atualização e um alto grau de comprometimento com esse recurso por parte dos 

usuários. Nesse sentido Köhler e Amaral (2010), alertam para a capacidade de 

adaptação do ser humano que ainda é lenta se comparada a velocidade em que a 

tecnologia avança e altera as relações, causando em uma parcela da população, 

frustrações e perdas que caso não sejam elaboradas acabam por contribuir em uma 

sociedade cada vez mais desajustada, depressiva e ansiosa. 

 Conforme afirma Young, et al (2011, p. 170). “A linha que define uso e abuso 

de internet começou a ficar indistinta, no sentido de que muitas tecnologias de mídia 

e entretenimento utilizam a internet ou o acesso a ela”. Embora a internet seja um 

avanço relativamente recente, estamos presenciando um avanço assombroso dessa 

tecnologia sobre a interação humana a ponto de muitas vezes o mundo real se 

confundir com o virtual.  
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4 A DEPENDÊNCIA DIGITAL NA ADOLESCÊNCIA 

 

 

Analisando o cotidiano podemos perceber que as pessoas cada vez mais 

fazem uso dos meios tecnológicos, muitas vezes de maneira exagerada. A esse 

respeito, Azevedo, et al (2016) a define a dependência digital como o uso excessivo 

(considerando os fins trabalhistas e educacionais), e o comprometimento global em 

relação aos processos cognitivos das funções superiores, às perdas significativa das 

interações sociais, profissionais e educacionais. O autor supracitado ainda estabelece 

duas características essenciais que são: a inabilidade social, que diz respeito as 

dificuldades e prejuízos na verbalização, capacidade de estabelecer vínculos e menor 

habilidade de interação e a outra característica diz respeito a ansiedade marcada por 

uma preocupação excessiva quando o indivíduo não está conectado. 

Ainda nesse entendimento, Alves (2014), expressa que a dependência digital 

caracteriza-se por ser uma dependência psicológica, onde o indivíduo coloca para 

segundo plano suas responsabilidades pessoais, familiares, sociais e profissionais. 

Nesse sentido, os indivíduos até reconhecem os prejuízos causados pelo uso em 

excesso, porém, o mundo digital (disponível através do smartphone, computador, 

Tablet etc.) torna-se a relação primária em suas vidas. 

 Young, et al (2011), assevera para o fato de que a obstáculos em se 

estabelecer um diagnóstico da dependência digital pelas circunstâncias do mundo 

atual onde à democratização da internet a tornaram um recurso essencial para o 

cotidiano. Nesse sentido, a autora salienta que os adolescente e jovens universitários 

são considerados um grupo de risco, pois são incentivados a recorrerem a tais 

recursos para as práticas educacionais e trabalhistas.  

Assim, o uso excessivo da tecnologia por adolescentes pode desenvolver 

neles, características narcisistas, tendências agressivas, comportamento antissocial, 

manias, distúrbios do sono, ansiedade, depressão, problemas na linguagem e escrita 

e transtornos de atenção e aprendizagem. Diante do exposto o presente trabalho tem 

por objetivo analisar as consequências psicossociais na adolescência provocado pela 

dependência digital, investigar como o adolescente faz uso da internet, descrever as 

consequências da dependência digital em adolescentes, identificar as mudanças 
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comportamentais provocadas pelo uso excessivo da internet (ROSEN, 2012 apud 

SILVA; SILVA, 2017). 

 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

  

 

Foi realizada uma pesquisa de campo, de cunho descritivo, delineamento de 

levantamento, de natureza quantitativa. A pesquisa foi realizada na cidade de São 

José do Egito – PE. Foi utilizada uma amostra não probabilística por bola de neve, 

constituída de 29 pessoas com idade entre 12 e 18 anos de ambos os sexos. Foram 

utilizados como critérios de exclusão, aqueles que não se despuserem a participar da 

pesquisa. 

 Para coleta de dados foram utilizados três instrumentos: o primeiro deles, 

consiste em um questionário sociodemográfico com objetivo de levantar dados como 

sexo, e idade, o segundo consiste em um questionário de elaboração própria voltado 

para os objetivos específicos. O terceiro instrumento será um teste voltado para 

levantar dados acerca do objeto de estudo. Desenvolvido por Kimberly Young (2011), 

o Teste de dependência de Internet (IAT) consiste em instrumento voltado para a 

mensuração e avaliação de comportamentos ligados a dependência digital e quais 

áreas da vida podem ser afetadas.  

Logo após a aprovação do comitê de ética, foi iniciada a coleta dos dados. A 

aplicação dos instrumentos foi realizada de forma individual, após contato pelo 

WhatsApp com os responsáveis e adolescentes, marcou-se uma data para a entrega 

dos questionários. Nesse contato, explicou-se o objetivo da pesquisa e que a mesma 

é de caráter voluntário e garante o anonimato de seus participantes, também foi 

dissertado sobre os riscos e benefícios da pesquisa bem como a possibilidade de 

publicação dos resultados mantendo o anonimato dos participantes e a garantia do 

sigilo das suas respostas.  

 Os resultados do questionário sóciodemográfico, específico e do teste de 

dependência de internet (IAT) foram analisados por meio do pacote estatístico SPSS 

em sua versão 24.0, utilizando-se da estatística descritiva e inferencial. O teste de 

Dependência de Internet é constituído por 20 itens que abrangem as características-
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chave do uso patológico, identificar qualificar o nível de dependência dos usuários, 

para se analisar os dados obtidos foram seguidas as instruções de Young (2011), 

onde os valores obtidos através da soma de cada resposta resultaram em uma 

pontuação final indicando o nível de dependência em cada indivíduo, onde: 0 – 19 

pontos correspondem a, ausência de dependência ou uso normal, 20 – 49 pontos, 

nível leve de dependência, 50 – 79 pontos, nível moderado de dependência e 80 – 

100 pontos, nível grave. 

Este estudo foi realizado levando em consideração os aspectos éticos 

pertinentes a pesquisas envolvendo seres humanos, de acordo com a – resolução nº 

466/12 do CNS/MS (BRASIL, 2012) e respeitando as disposições da lei 8.069 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), no que tange aos parâmetros 

legais. 

 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A tabela 1 mostra os resultados obtidos a partir do teste de dependência de 

internet obtidas dos 29 participantes, os resultados evidenciam que 82,7% da amostra 

tem algum grau de dependência, sendo 41,4% leve, 34,5% Moderada e 6,8% grave. 

Da amostra coletada apenas, 17,30% registraram um uso normal dessa ferramenta. 

 

Tabela 1- Teste de Dependência de Internet. 
Nível de 

dependência 
N % 

Normal 5 17,30 

Leve 12 41,4% 

Moderada 10 34,5% 

Grave 2 6,8% 

Fonte: Pesquisa Direta, 2020. 
 

A tabela 2 cruza os dados obtidos a partir do questionário sociodemográfico 

com os dados do Teste de Dependência de Internet. Nela, é possível observar que 

dentro da amostra coletada, os participantes do sexo masculino obtiveram escores 

mais altos dentro dos níveis de dependências analisados, onde 100% dos 

dependentes digitais graves são do sexo masculinos. Também vale ressaltar que dos 
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participantes que se enquadram no uso normal da internet 80% são do sexo masculino 

e apenas 20% do sexo feminino. A tabela 2 também mostra a relação da faixa etária 

dos participantes com cada nível de dependência digital, onde dos participantes que 

tem entre 12 e 14 anos, 50% tem o nível leve de dependência, entre 15 e 16 anos, 

50% também tem o nível leve. Já com relação aos participantes que tem entre 17 e 

18 anos, 41,7% da amostra tem um nível moderado de dependência. 

 

Tabela 2 – Relação sexo e faixa etária com o nível de dependência. 

 Normal Leve Moderada Grave 

Sexo     

Masculino 80% 50% 50% 100% 

Feminino 20% 50% 50% 0% 

Faixa 

Etária 

    

12 a 14 

anos 

25% 50% 25% 0% 

15 a 16 

anos 

10% 50% 20% 10% 

17 a 18 

anos 

25% 25% 41,7 8,3% 

Fonte: Pesquisa Direta, 2020. 

 

O questionário específico (Tabela 3) foi elaborado com objetivo de identificar 

como o adolescente faz uso da internet, quais suas motivações e possíveis prejuízos 

notados pelos mesmos.  

 

Tabela 3- Questionário específico 

VARIÁVEL F % 

Como você faz o uso da internet?   
Redes sociais (Instagram, Facebook, 
Twiter, Snapchat, Whatsapp, etc.) 

26 89,65% 

Serviços de streaming e vídeo 
ondemand (Youtube, Netflix, Amazon 
Prime Vídeo, Twitch, etc.) 

17 58,6% 

Jogos eletrônicos 11 37,9% 
Estudos 17 58,6% 
O que mais te motiva a utilizar a 
internet? 

  

Curiosidade 10 34,5% 
Vício 8 27% 
Hobby 3 10,34 
Entretenimento  19 65,50% 
Passatempo 20 68,9% 
Socializar 13 44,8% 
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Namorar 6 20,68% 
Você percebe algum tipo de prejuízo 
decorrente da má utilização ou o 
excesso de tempo gasto na 
internet? 

  

Falta de sono 13 44,8% 
Ansiedade 12 41,38% 
Sensação de exaustão 9 31% 
Irritabilidade 5 17,2% 
Negligência nas atividades laborais 1 3,48% 
Prejuízo nas relações sociais 2 6,9% 
Prejuízos no rendimento escolar 5 17,2% 
Não 1 6,9% 

Fonte: Pesquisa Direta, 2020. 

 

O primeiro item do questionário específico mostrou que o principal motivo que 

leva os adolescentes a usarem a internet são as redes sociais, nesse sentido, Fonte 

(2008, apud SILVA; SILVA, 2017), assevera que a internet faz com que os 

adolescentes consigam contatos pessoais que muitas vezes não conseguiriam fora 

desse mundo virtual, porém, há uma “superficialidade” e uma “falsa intimidade” nessas 

relações que podem acarretar em um distanciamento social, prejudicando suas 

relações. Ainda sobre o primeiro item, vale destacar que todas as demais opções 

aparecem com frequências relevantes evidenciando uma generalização do uso da 

internet conforme já discutida anteriormente. Nesse sentido Silva e Silva (2017), 

aponta que a internet funciona como um meio facilitador, que faz com que a sociedade 

se torne cada vez mais articulada por processos mediados por tecnologias digitais.  

No segundo fica evidenciado que o entretenimento,passatempo, socialização e 

curiosidade aparecem como os maiores motivadores que levam os adolescentes a 

usarem a internet. Segundo Neves, et al. (2015), crianças e adolescentes estão cada 

vez mais conectados e convivendo com as tecnologias em seu cotidiano, dedicando 

um tempo cada vez maior a esse mundo virtual que se torna a cada dia mais atrativo. 

Porém é importante que se investigue a qualidade desse acesso à internet, desta 

forma, o terceiro item visava a percepção de algum prejuízo decorrente do excesso 

de tempo gasto online, onde falta de sono, ansiedade e a sensação de exaustão se 

destacaram o que pode ser um indício de uma possível dependência digital, visto que 

se enquadram dentro das quatro principais características da dependência digital, uso 

excessivo, abstinência, tolerância e repercussões negativas (YOUNG et al. 2011). 
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Segundo Silva e Silva (2017), a ansiedade pode ser um indício de dependência, 

nesse caso a ansiedade não se configura quando o adolescente tem a possibilidade 

ou estar a utilizar a internet, mas, sim quando não pode ter acesso a ela. Gozal (2017), 

assevera que o mau uso da internet pode gerar padrões irregulares de sono 

implicando em outros problemas como por exemplo, disfunção metabólica, obesidade 

e excesso de consumo de cafeína.     

Para se obter mais detalhes e se medir a extensão do envolvimento dos 

adolescentes com a internet foi aplicado o Teste de Dependência Digital (tabela 3). 

Os dados obtidos revelaram que 17,30% da amostra usam a internet de forma normal 

denotando a realização de atividades necessárias com essa ferramenta, os demais 

demostraram passar mais tempo conectados, revelando algum nível de dependência 

digital sendo 41,4% leve, 34,5% Moderada e 6,8% A esse respeitoGasque (2016), 

aponta: “Usa-se a internet para diversão, saber mais sobre algo, realizar pagamentos, 

comprar, sentir-se incluído e psicologicamente amparado, buscar parceiros, amigos, 

mobilizar politicamente, trabalhar, dentre outras atividades” (GASQUE, 2016, p. 15). 

Nessa perspectiva Silva, Silva e Moraes (2014), afirmam que ao se discutir os 

aspectos da internet deve se levar em consideração o processo de evolução 

tecnológica da sociedade onde, na atual era da informação tudo é online e conectado. 

Assim, a cada dia que passa, o uso da internet se torna cada vez mais obrigatório.  

Em contrapartida Turkley (2012 apud OLIVEIRA, 2017), crítica a ideia de que o 

longo tempo gasto na internet tenha se tornando comum hoje em dia, pois as relações 

e processos mediados pela internet podem trazer uma fantasia de uma proteção 

contra a solidão, angustias e desamparo, reforçando falsas certezas de que nunca 

ficaremos sós, seremos sempre ouvidos, e que podemos direcionar nossa atenção 

para o que quisermos. Isso faz com que principalmente os adolescentes prefiram a 

comunicação pelo meio digital ou seja, preferem “digitar ao falar presencialmente” o 

que pode gerar disfunções na comunicação desses jovens e um certo isolamento 

social. 

A esse respeito, Young, et al (2011), assevera que a população adolescente é 

especialmente atraída para o mundo digital, pois, variáveis relacionadas ao estresse 

podem ser uma forte razão para o uso em excesso da internet já que suas 

capacidades de enfrentar as situações adversas são limitadas, desta forma a internet 
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se torna uma conveniente forma de fuga da realidade cada vez mais acessível e 

atraente.  

Na perspectiva psicanalítica, Aberastury e Knobel (1981), através da Síndrome 

da Adolescência Normal, expressam que o pensamento do adolescente em ralação 

ao tempo e espaço tem características especiais, o que os autores denominaram de 

deslocalização temporal, ou seja, o adolescente converte o tempo em presente e ativo 

numa tentativa de maneja-lo, onde tudo parece tão urgente e outrora, postergam de 

forma irracional. Segundo os autores e negação do tempo funciona como uma defesa 

contra os lutos da infância que precisam ser elaborados. 

Oliveira (2017), destaca propriedades como o imediatismo e a impaciência, que 

são típicas dessa fase do desenvolvimento e também são comuns no meio virtual 

desviando todo o protagonismo e complexidade do tempo para o presente, e essa 

“presentificação” dessa relação do indivíduo com tempo no mundo virtual pode causar 

um intenso impacto na construção da identidade, principalmente dos adolescentes. 

Além disso o autor supracitado também critica o fato de que esse mundo virtual 

estimula a fantasia e acaba deixando em segundo plano a capacidade humana de 

elaborar e imaginar, e isso facilita a diminuição do vínculo com a realidade, causando 

uma confusão no que é real e no que é virtual. Desta forma o excesso de fantasia 

estimulado por esse mundo virtual gera o afastamento do real, a sensação de 

onipotência, a criação de relacionamentos e vivências fantasiosas e perda de noção 

de tempo o que pode possibilitar o desenvolvimento de comportamentos adictivos à 

internet (OLIVEIRA, 2017). 

 Os dados obtidos através do cruzamento do questionário sociodemográfico 

com os resultados obtidos no Teste de Dependência de Internet (tabela 2), revelaram 

que os participantes que se enquadram em um nível grave de dependência digital são 

do sexo masculino. Uma possível explicação para esse dado pode estar relacionando 

ao universo dos jogos eletrônicos em específico que embora nos últimos anos tenham 

se destacado o aumento da presença feminina, desde o seu surgimento, são vistos 

culturalmente com uma atividade masculina e até hoje tem forte presença dos 

mesmos (BRISTOT, POZZEBON, FRIGO, 2017).  

Nesse sentido, 37,9% da amostra apontaram que os jogos estão entre os 

motivadores que os levam as acessar a internet. Segundo Machado, et al (2018), os 

jogos eletrônicos têm um poder de imersão e interatividade maior do que os filmes por 
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exemplo. Nesta perspectiva Lemos e Santana (2012), salientam que embora 

diferentes estudos a respeito desse tema ao redor do mundo mostrem resultados 

divergentes em decorrência da cultura de cada localidade, há uma sugestão de que o 

sexo masculino possui um índice maior de risco à adquirir uma dependência 

especificamente a jogos eletrônicos.  

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

 

 O desenvolvimento desse estudo possibilitou uma análise de como a sociedade 

de maneira geral é influenciada pela tecnologia da internet, mais precisamente o 

segmento específico da adolescência. Além disso a partir da pesquisa de campo foi 

possível obter informações e dados mais precisos e consistentes sobre os aspectos 

da dependência digital e as consequências tanto psicológicas quantos sociais do uso 

da tecnologia em adolescentes. 

 Diante do objetivo proposto de analisar as consequências da dependência 

digital em adolescentes ficou evidenciado implicações relacionadas principalmente ao 

excesso de tempo gasto nessa ferramenta e em decorrência disso, diversos outros 

problemas surgem. Por exemplo, ansiedade e falta de sono e exaustão obtiveram 

destaques como consequência do mau uso da internet.  

 Porém é importante ressaltar que a amostra utilizada para esta pesquisa pode 

não representar a totalidade e a realidade das consequências da dependência digital 

nessa fase do desenvolvimento humano, seria necessária uma amostra mais 

significativa para tal. Além disso também vale destacar como uma dificuldade na 

realização deste estudo o fato de que alguns participantes podem não ter respondido 

com veracidade alguns itens do Teste de Dependência de Internet, visto que a 

sonegação e atitude de secretismo com relação ao tempo gasto conectado podem ser 

um sintoma.   

Contudo, de acordo com os resultados desse estudo, fica evidenciado a 

importância do olhar da psicologia para a esse fenômeno e todo seu potencial na 

construção de uma sociedade cada vez mais saudável e consistente na era da 

informação. Diante do vasto arsenal da psicologia e do amplo campo de estudos que 
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a internet representa, fica como sugestão para pesquisas futuras, investigar as 

consequências que esse mau uso da internet possa vir a causar na fase adulta. 
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A DISTÂNCIA DOS FILHOS: UMA CORRELAÇÃO ENTRE 

ESTRESSE E QUALIDADE DE VIDA 
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RESUMO 

 

 

O estresse faz parte do cotidiano e das diversas fases da vida do indivíduo, a forma 
como ele se faz presente pode interferir na qualidade de vida e resultar agravos na 
saúde. Este estudo objetivou avaliar a correlação entre o estresse e a qualidade de 
vida (QV) de pais que moram com os filhos e pais que moram longe deles. 
Participaram 60 pais, sendo 30 que residem com os filhos e 30 que moram longe 
deles, selecionados por meio da técnica não probabilística por conveniência. Foram 
utilizados três instrumentos: (I) Questionário sociodemográfico; (II) Escala de 
Percepção de Estresse; e (III) WHOQOL-Bref. Os instrumentos foram aplicados de 
forma individual, autoaplicável, em local reservado, respeitando todos os aspectos 
éticos pertinentes a estudos envolvendo seres humanos. Os dados foram analisados 
utilizando estatística descritiva e inferencial, processadas pelo pacote estatístico 
SPSS. Os participantes que moram com o(s) filho(s) obtiveram pontuação média de 
estresse igual a 18,20 (DP=6,37) e os que não moram apresentaram média de 16,90 
(DP=7,29). Quanto a QV, os pais que moram com o(s) filho(s) pontuaram média de 
3,62 (DP=0,46) e os que não moram a média foi 3,75 (DP=0,52). Encontrou-se 
correlações significativa inversa entre o estresse e a QV (r=-0,501; p<0,01), bem como 
todos os seus fatores. Porém não foram encontradas diferenças significativas (p>0,05) 
nos índices do estresse nem da QV e seus fatores (p>0,05) entre os dois grupos de 
pais. Diante dos resultados obtidos conclui-se que o estresse ocasiona implicações 
na QV, mas que não existe diferença entre os pais que estão em diferentes contextos 
do ciclo familiar. 
 
Palavras-chave: Estresse. Qualidade de vida. Pais. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O estresse presente na vida dos indivíduos pode interferir na sua saúde física, 

nas relações familiares, no rendimento no trabalho, no comportamento no trânsito, etc. 

A presença e a intensidade do estresse dependerá da interpretação que o indivíduo 
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faz dos acontecimentos ao seu redor, podendo o mesmo fator ser motivo de muito 

estresse para alguns e para outros não desencadear o problema. 

A forma e magnitude em que o estresse ocorre podem impactar na vida do 

indivíduo, predominantemente de forma negativa, interferindo na sua qualidade de 

vida. Assim como o estresse, esta é experienciada individualmente e tem a 

subjetividade é um de seus componentes, indicando que um construto pode interferir 

no outro sem uma ordem estabelecida. 

A qualidade de vida é composta por aspectos referentes a todos os contextos 

da vida do indivíduo, subjetivo, físico, social, ambiental, como também pelo modo 

como ele próprio a avalia. Sendo assim, a melhor definição é aquela que consegue 

abarcar todos esses aspectos (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012).   

Faz-se necessário compreender como ocorre a relação entre o estresse e a 

qualidade de vida considerando os diferentes contextos em que o indivíduo está 

inserido. O contexto de interesse neste estudo está relacionado a distância entre pais 

e filhos, que acontece inevitavelmente em alguma época da vida. Alguns dos fatores 

que proporcionam esse fenômeno é a busca dos filhos por qualificação que não existe 

em sua região; casamento, com a criação de uma nova família; ou a ideia de que deve 

mudar-se para as outras regiões para dispor de melhores condições de vida.  

Por outro lado, existe a permanência prolongada do filho já adulto na família, 

que ocorre por motivos diversos, variando em função dos seus objetivos e das 

oportunidades que seu local lhe proporciona. Seja com a saída ou permanência dos 

filhos, o desenvolvimento provoca mudanças na configuração familiar, a forma que os 

pais interpretam essas mudanças pode gerar prejuízos para a qualidade de vida, e 

ser um fator responsável pelo estresse, resultando dificuldades nas relações 

familiares, sociais, na própria saúde e em todas as outras áreas (SADIR; BIGNOTTO; 

LIPP, 2010).   

Diante isto, o objetivo geral deste estudo foi avaliar o estresse e a qualidade de 

vida de pais que moram com os filhos e pais que não moram com eles e como elas 

se correlacionam. Especificamente objetivou-se: Caracterizar o perfil dos 

participantes; comparar o nível de estresse dos pais que moram com os filhos com os 

pais que não moram com eles; comparar o nível de qualidade de vida dos pais que 

moram com os filhos com os pais que não moram com eles; analisar a correlação 

entre estresse e qualidade de vida de modo geral; examinar a correlação entre 
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estresse e qualidade de vida nos dois grupos de pais. Foram levantadas como 

hipóteses: (H1) Há correlação significativa entre estresse e qualidade de vida; (H2) O 

nível de estresse é maior no grupo de pais que não moram com os filhos; (H3) O nível 

de qualidade de vida é maior no grupo de pais que moram com os filhos. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

O estresse pode ser definido como um estado de inquietude mental e física, 

que modifica a homeostase do indivíduo, deixando-o vulnerável a doenças, 

provocando reações que envolvem componentes físicos, psicológicos, mentais e 

hormonais (LIPP et al 2014). Selye (1956 apud CASOTTI, 2003), ao introduzir o termo 

no âmbito científico, denominou o estresse como o conjunto de reações que o corpo 

humano desenvolve ao ser exposto a uma situação que é necessário se adaptar. 

O estresse é causado por fontes internas e externas. A primeira diz respeito a 

como o indivíduo pensa e entende as coisas ao seu redor, seus valores e crenças. A 

segunda por sua vez, é devido ao que acontece em suas vidas, ou nas suas relações 

com os outros, seja no trabalho, no âmbito familiar, entre outros (LIPP et al., 1998). 

Lipp et al (2014, p. 24) exemplificam alguns estressores:  

 

Os estressores externos são: relações mal resolvidas, perdas (sentimentais, 
de emprego, de dinheiro, de prestígio, etc.), dificuldades financeiras, excesso 
de trabalho, expectativas da sociedade, preconceitos, tratamento desigual, 
responsabilidades em demasia ou aposentadoria. Os internos são: 
negativismo ou pessimismo, ideias preconcebidas, perfeccionismo, pressa, 
conflito sobre papéis, ciúmes, obsessividade e, acima de tudo, o modo 
estressante de se ver o mundo. 

 

Cada pessoa pode interpretar uma mesma situação de maneira diferente e 

essa interpretação é que pode gerar o estresse. O estresse desencadeia modificações 

tanto físicas como psicológicas, interferindo também nas emoções. Nesta área, o 

estresse pode gerar irritabilidade, ansiedade, depressão. No que se refere às doenças 

físicas devido ao estresse, destaca-se o aumento da pressão arterial, câncer, rubores 

na pele, úlceras, entre outras, comprometendo intensamente na qualidade de vida de 

quem é acometido pelo estresse (LIPP; MALAGRIS, 2001).  



556 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

De modo geral, o estresse ocasiona grande impacto em todos os âmbitos da 

vida do indivíduo, seja físico, psicológico, nas relações interpessoais e sociais, 

resultando em déficit na qualidade de vida. O estresse pode ser considerado um dos 

maiores responsáveis pela baixa qualidade de vida e infelicidade das pessoas 

(DELBONI, 1997). 

O conceito mais utilizado da qualidade de vida, definido por uma equipe da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), considera-a como “a percepção dos 

indivíduos de sua posição na vida dentro do contexto cultural e do sistema de valores 

em que vivem e em relação aos seus objetivos, expectativas, normas e preocupações” 

(THE WHOQOL GROUP, 1995, p. 1405). Segundo o The WHOQOL Group (1995 

apud FLECK, 2000, p. 34) esse “é um conceito amplo que abrange a complexidade 

do construto e inter-relaciona o meio ambiente com aspectos físicos, psicológicos, 

nível de independência, relações sociais e crenças pessoais”. 

 Esta definição apresenta três aspectos fundamentais para avaliação da 

qualidade de vida. O primeiro é a subjetividade, onde se leva em conta a interpretação 

de cada um sobre sua própria qualidade de vida; segundo a multidimensionalidade, 

por ser composta por domínios, como o psicológico, orgânico e social; e, por último, a 

presença de dimensões objetivas, positivas e negativas, ou seja, para que se desfrute 

de uma boa qualidade de vida é importante que componentes como o transporte, 

moradia, saúde, trabalho se façam presentes e que outros, como a dor e o cansaço, 

estejam ausentes (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

Como a qualidade de vida é decorrente de fatores internos e externos do 

indivíduo, o estresse por sua vez, de acordo com Guerrer e Bianchi (2008, p. 365), 

“consiste em qualquer estímulo que demande do ambiente externo ou interno e que 

taxe ou exceda as fontes de adaptação de um indivíduo ou sistema social, com um 

fator determinante da severidade do estressor”. Em outras palavras, os mesmos 

fatores que implicam na qualidade de vida também agem como agentes estressores, 

podendo proporcionar o desenvolvimento de várias doenças, consequentemente 

provocando agravos na qualidade de vida e no rendimento do homem no seu dia a 

dia e nas suas relações sociais (SADIR; BIGNOTTO; LIPP, 2010). 

O primeiro contato social do ser humano acontece com sua família, com quem 

aprenderá sobre convivência e interação com os outros. Por meio dela, irá preparar-

se para as outras relações sociais externas. A família será a base da sua construção 
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como indivíduo na sociedade, principalmente durante a infância e adolescência 

(SCHENKER; MINAYO, 2003).  

No ciclo familiar existem etapas que englobam todas as mudanças que ocorrem 

na sua evolução, são elas: a saída de casa (jovens solteiros); união de famílias no 

casamento (o novo casal); família com filhos pequenos; família com adolescentes; 

lançando os filhos e seguindo em frente e famílias no estágio tardio da vida. Em cada 

uma dessas etapas podem ser experienciados eventos estressores. Estes, por sua 

vez, podem ser verticais, como padrões de comportamentos, rituais, segredos da 

família; ou horizontais, como a passagem de um ciclo para outro e acontecimentos 

que não são esperados, como doenças e perdas de entes queridos (CARTER et al., 

1995). 

Segundo Carter et al (1995), na fase lançando os filhos e seguindo em frente, 

os pais se deparam com inúmeras situações, o filho que cresceu ao seu lado e 

dependia inteiramente deles agora se encontra pronto para sair de casa em busca de 

sua identidade, de estudar longe de casa ou da construção de uma nova família. Glick 

(1997 apud SARTORI; ZILBERMAN, 2009) relata que essas mudanças, apesar de 

previsíveis, podem causar afinidade ou um estresse maior entre os pais. 

 Ninho vazio é outra nomenclatura dada a esta fase da vida, caracterizando a 

época sem possuir sentimentos negativos ou agravantes em relação a saída do filho 

do lar. Barnett e Raup (1988 apud SARTORI; ZILBERMAN, 2009) dizem que dentro 

desta fase pode surgir a Síndrome do Ninho Vazio (SNV), caracterizando-se pela 

insatisfação com a saída do filho. Essa percepção de mudança mais agravante pode 

resultar em sintomas de doenças, como a depressão e conflitos conjugais, pois agora 

os pais que se dedicavam ao filho se encontram novamente como um casal e com a 

ausência de quem cresceu ao lado deles. 

 O ninho cheio surge como antagonista do ninho vazio, neste caso, os filhos 

permanecem dentro do lar, convivendo com a mesma família que ele se desenvolveu 

durante toda a vida. A permanência é resultante de inúmeros fatores, como a 

dependência financeira dos pais, a dificuldade em se inserir no mercado de trabalho, 

e também o próprio incentivo dos pais para que os filhos continuem a conviver no lar, 

aumentando os benefícios, maiores cuidados e mais permissividade com os desejos 

dos filhos (WENDLING; WAGNER, 2005). 
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 Ambas situações, seja na permanência ou na saída dos filhos, podem gerar 

estressores, tanto horizontais como verticais, comprometendo a relação dentro do 

ciclo familiar e, consequentemente, a qualidade de vida frente a essas mudanças se 

intensificam. 

 Embora distintos, o estresse e a qualidade de vida interferem de forma mutua 

um no outro, esses dois fatores são constituídos a partir das mudanças que ocorrem 

interna e externamente do indivíduo. Segundo Rios (2006 apud BORINE; 

WANDERLEY; BASSIT, 2015, p. 107), “o estresse, interfere junto à qualidade de vida, 

modificando a maneira como o indivíduo interage nas diversas áreas da sua vida; 

quase sempre ocorrendo na área familiar alta incidência de desajustamentos”. 

Diante do exposto, é possível perceber que as mudanças no ciclo familiar, o 

estresse e a qualidade de vida possuem uma relação de proximidade, e que essa 

afeta todas as áreas, seja na saúde, no trabalho, nas relações sociais e na família, da 

mesma forma que essas áreas também interferem no estresse e na qualidade de vida.  

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Desenvolveu-se um estudo de campo, descritivo, correlacional e de natureza 

quantitativa. Participaram desta pesquisa 60 pessoas, 30 pais que moram com os 

filhos e 30 pais que não moram com os filhos, selecionadas por meio da técnica não 

probabilística por conveniência, culminada com da técnica snowball. Definiu-se como 

critérios de inclusão para ambos os pais, possuírem pelo menos um filho com idade 

igual ou superior a 16 anos, a diferença entre os dois grupos é que um reside na 

mesma residência que o filho, e o outro não mora na mesma residência. Foram 

excluídos os participantes que não se enquadram no critério específico de cada grupo 

e não possuem condições ou capacidade para participar do estudo, como por exemplo 

condições de saúde debilitada ou diagnóstico de algum transtorno mental. 

 Foram utilizados três instrumentos, sendo o primeiro um questionário 

sociodemográfico, contendo questões como: sexo, idade, estado civil, número de 

filhos, distância que mora do filho e frequência de quantas vezes o vê no ano. Utilizou-

se também a Escala de Percepção de Estresse (EPS-10), validada para o Brasil por 
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Reis, Hino e Rodriguez (2010), para avaliar o nível de estresse, que consiste em 10 

itens. As respostas são colhidas por meio de uma escala Likert de 4 pontos, variando 

de 0 (nunca) a 4 (muito frequente). Quanto mais o sujeito pontuar nessa escala, maior 

o nível de estresse.  

 A qualidade de vida foi avaliada pela escala WHOQOL-BREF, validado para o 

Brasil por Fleck et al (2000). Este instrumento possui de 26 perguntas respondidas em 

escala de Likert de 5 pontos, quanto maior a pontuação melhor a qualidade de vida. 

As duas questões iniciais abordam a qualidade de vida geral, as demais 24 distribuem-

se em 4 domínios que são: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. 

 A coleta foi iniciada após a aprovação do comitê de ética em pesquisa. 

Incialmente foi informado o objetivo riscos e benefícios do estudo e o participante era 

convidado a ler e assinar do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em 

seguida, os instrumentos foram aplicados de forma individual, autoaplicável, em local 

reservado, com duração aproximada de 10 minutos. 

Durante o procedimento foram considerando os aspectos éticos pertinentes a 

pesquisas envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução nº 466/12. Os 

dados coletados por meio do questionário sociodemográfico e pelas escalas foram 

analisados, utilizando de estatísticas descritiva e inferencial, processadas por meio do 

pacote estatístico SPSS em sua versão 22.0. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

O perfil dos participantes deste estudo aponta a predominância de mulheres 

(70%; n=42), casadas (70%) e graduadas ou cursando uma graduação (43,3%). A 

renda familiar predominante dos participantes é entre 1 e 3 salários mínimos (38,3%) 

e o número médio de filhos é de até 2 (53,3%). A idade dos participantes variou de 38 

e 67 anos, com média de 51,37 anos (DP = 6,85). 

No que diz respeito aos aspectos relacionados a saída dos filhos da casa dos 

pais ressalta-se em maior frequência a saída de casa para estudar, em seguida o 

casamento e em menor porcentagem o trabalho. Tais dados assemelham-se aos 
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estudos de Patias, Fontinel e Jaeger (2012), que em sua pesquisa constatou que o 

principal motivo para a saída da casa dos pais é o estudo, seguido do casamento. 

 Na Tabela 1, encontram-se dados relativos aos valores médios e desvios 

padrão de estresse e da qualidade de vida e seus fatores. Apresenta-se ainda a 

comparação dos níveis das variáveis estudadas entre os grupos dos pais que moram 

com o filho e não moram com o filho.  

 

Tabela 1 – Índices médios do estresse e qualidade de vida dos dois grupos de pais. 

Fatores 
Mora com o filho 

M (DP) 
Não moram 

M (DP) 
t p 

 Estresse 18,20 (6,37) 16,90 (7,29) 0,735 p >0,05 

Qualidade de vida geral 3,62 (0,46) 3,75 (0,52) -1,037 p >0,05 

Físico 3,68 (0,59) 3,80 (0,59) -0,775 p >0,05 

Psicológico 3,68 (0,62) 3,76 (0,50) -0,528 p >0,05 

Relações sociais 3,73 (0,58) 3,95 (0,49) -1,594 p >0,05 

Ambiente 3,29 (0,55) 3,57 (0,56) -1,937 p >0,05 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Primeiramente foi realizada a devida preparação do banco, corrigindo os itens 

invertidos, para todas as escalas. Os pais que moram com o(s) filho(s) apresentaram 

escores de estresse abaixo da média da escala, obtendo 18,20 (DP = 6,37), assim 

como os pais que não moram com o(s) filho(s), obtendo 16,90 (DP = 7,29), 

considerando que a pontuação pode variar de 0 a 40 pontos. Considerando-se que a 

escala WHOQOL-BREF pontua de 1 a 5, tanto os pais que moram com o(s) filho(s) 

(M = 3,62; DP = 0,46), como os pais que não moram com o(s) filho(s) (M = 3,75; DP 

= 0,52), assinalaram escore médio de qualidade de vida geral acima do ponto médio 

da escala. O mesmo ocorreu com todos os fatores da qualidade de vida para ambos 

os grupos. As diferenças entre os escores dos dois grupos foram comparados por 

meio do teste t de Student, porém não foram encontradas diferenças significativas 

(p>0,05) dos índices do estresse nem da qualidade de vida e seus fatores (p>0,05) 

entre os dois grupos de pais.  

Ambos os grupos testados apresentaram elevada pontuação de estresse. Os 

pais que moram com os filhos apresentaram pontuação um pouco maior em relação 

aos pais que não moram, sendo essa diferença mínima e não significativa (p>0,05). 

Contudo, é importante destacar que dois terços do presente estudo é composto por 

mulheres. Esse resultado pode estar associado as inúmeras atividades 

desempenhadas pelas mulheres durante o dia a dia, trabalho, lar e o cuidado com os 

filhos. Já as mães dos filhos que saíram de casa não desempenham esse cuidado 
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mais próximo, dedicando esse tempo para outras atividades. Adelman et al (1989) 

afirma que a saída do filho proporciona mais papeis sociais além do papel materno, 

justificando essa diferença dos grupos, mesmo que mínima, já que existe esse 

rompimento do cuidar. 

Quando comparados os resultados obtidos sobre o estresse com os escores 

observados no estudo de validação da escala, que possuem participantes com idades 

médias semelhantes, verifica-se que ambos os grupos possuem estresse classificado 

como moderado (REIS; HINO; RODRIGUEZ, 2010). Não apresentando níveis de 

estresse significativamente diferentes para os pais que se encontram em diferentes 

contextos familiares. Crowley et al (2003) concluiu em seus estudos, que também 

analisou pais que moram e não moram com os filhos, que a perda de um emprego é 

mais estressante que a saída dos filhos de casa. Frente a esses dados, refuta-se a 

hipótese de que o grupo de pais que não moram com os filhos possui maior nível de 

estresse. 

Com relação a qualidade de vida e seus fatores, não foram verificadas 

diferenças significativas (p>0,05) entre os grupos de pais. Com isso, refuta-se a 

hipótese de que a qualidade de vida é maior no grupo de pais que moram com os 

filhos. Este resultado também foi encontrado por Dennerstein et al (2002), ao 

relatarem que a saída dos filhos não está associada com a qualidade de vida, 

corroborando com os resultados do presente estudo.  

Outro aspecto que pode contribuir para a não diferenciação dessas vivências é 

de que com a saída dos filhos, apesar de difícil e cheia de sentimento de tristeza (LIU; 

GUO, 2007), eles irão vivenciar novas experiências. O fato da saída se dar para a 

melhoria de seu futuro, seja para estudar ou trabalhar, alimenta sentimentos 

ambivalentes nos pais, já que existe a perda pela saída e ganhos pela perspectiva da 

melhoria na vida dos filhos (WENDLING; WAGNER, 2005). 

A Tabela 2, expõe análises realizadas, utilizando o teste de correlação de r de 

Pearson, analisando as correlações das variáveis de modo geral, bem como 

considerando os grupos de pais separadamente.   

 

Tabela 2 – Correlação r de Pearson do estresse com a qualidade de vida e seus 
fatores.  
  QV FÍSICO PSICO. R. SOCIAIS AMBIENTE 

 Geral -0,501** -0,500** -0,522** -0,354** -0,254* 

ESTRESSE Mora com filhos -0,505** -0,434** -0,540** -0,443* -0,261 
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 Não mora com filhos -0,488** -0,522** -0,514** -0,247 -0,222 

Nota: * p < 0,05; **p < 0,01 
Fonte: Dados Próprios, 2019. 

 

 De modo geral, foram encontradas correlações significativas inversas entre o 

estresse e a qualidade de vida e todos os seus fatores, sendo a correlação moderada 

com a qualidade de vida geral (r= -0,501; p<0,01), com o domínio físico (r= -0,500; 

p<0,01) e com o domínio psicológico (r= -0,522; p<0,0), e fraca com relações sociais 

(r= -0,354; p<0,01) e com o meio ambiente (r= -0,254; p<0,05). Considerando a 

mesma análise de correlação, porém com os grupos separados, verificou-se que, no 

grupo que mora com os filhos, foram encontradas correlações significativas inversas 

e moderadas entre o estresse e a qualidade de vida em todos os fatores, exceto no 

fator meio ambiente (p>0,05). No grupo de pais que não moram com os filhos, 

verificou-se que existe correlação significativa inversa e moderada entre o estresse e 

qualidade de vida e nos domínios físico, psicológico, não ocorrendo correlação 

significativa nos fatores relações sociais e meio ambiente (p>0,05). 

Os resultados encontrados na amostra geral são semelhantes aos 

apresentados por Glória et al (2016), que encontraram relação negativa entre o 

estresse e a qualidade de vida (r= -0,320, p<0,01) em seu estudo com policiais. Silva 

et al (2017) encontrou correlações semelhantes (r= -0,460; p<0,01) tanto em 

funcionários de uma escola pública e quanto em agentes de saúde (r= -0,530; p<0,01) 

(SILVA et al., 2018). Vale ressaltar que todos esses estudos utilizaram os mesmos 

instrumentos do presente trabalho, analisando a correlação entre o estresse e a 

qualidade de vida, corroborando com a hipótese de que há correlação significativa 

entre essas variáveis, evidenciando assim que quanto maior o estresse percebido 

menor a qualidade de vida. Tais resultados são coerentes com a literatura investigada, 

de acordo com Sadir, Bignotto e Lipp (2010), o estresse interfere na qualidade de vida 

modificando a maneira como o indivíduo interage nas diversas áreas da sua vida. 

Quando analisados separadamente, para os dois grupos de pais, o domínio 

meio ambiente não influenciou no estresse. Este domínio abrange questões 

financeiras, lazer, ambiente de trabalho, meio de transporte e serviços de saúde, 

sendo os resultados do estudo arbitrários com Lipp et al (2014), que classificam essas 

questões como agentes estressores. 

A única diferença encontrada comparando as análises de correlação com os 

grupos separados está no domínio das relações sociais. Os pais que moram com os 
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filhos demonstram que o fator relações sociais podem influenciar no estresse, 

enquanto os pais que não moram com os filhos mostram que as relações sociais não 

influenciam esse construto. Coutinho et al (2015), em sua pesquisa com professores 

universitários, composta predominantemente mulheres, com idade média de 43 anos, 

e sua maioria casadas, assemelhando-se com a amostra do presente estudo, também 

obteve correlações significativas e inversas entre o estresse e a qualidade de vida, 

apesar de existir correlação significativa entre o domínio relações sociais, diferente 

deste estudo, foi esse o fator que obteve correlação mais fraca (r = -0,490; p< 0,05). 

Esse domínio engloba as relações pessoais, apoio social e atividade sexual, fatores 

que estão relacionados ao estresse (LIPP et al., 2014).  

Através de todos os resultados obtidos neste estudo, é possível observar que 

os resultados são dúbios, tais constatações são afirmadas também por Sartori e 

Zilberman (2009), que em seu estudo de revisão de literatura sobre o ninho vazio 

constata a necessidade de maior suporte científico voltado para esse contexto 

vivenciado pelos pais, em vista que as pesquisas apresentam resultados 

inconclusivos e ambíguos. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

Através do levantamento teórico que fundamenta este estudo, a distância entre 

pai e filho poderia ser considerada como um agente estressor, resultante de uma 

mudança no ambiente familiar, maiores preocupações e expectativas pela saída do 

filho de casa, pelos mais diversos motivos, consequentemente interferindo na 

qualidade de vida. Por outro lado, os dados estatísticos apurados indicaram que não 

existe diferença significativa entre os grupos de pais testados, tanto na variável 

estresse, como na qualidade de vida, refutando-se as hipóteses de que o estresse 

seria maior no grupo de pais que não moram com os filhos, e de que o nível de 

qualidade de vida é maior no grupo de pais que moram com os filhos. Contudo, os 

dados apontaram que o estresse interfere na qualidade de vida, corroborando com a 

hipótese de que estas duas variáveis possuem correlação significativa, reafirmando a 

literatura sobre os impactos do estresse na qualidade de vida.  
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Cabe ressaltar algumas limitações deste estudo, como o tamanho reduzido da 

amostra e a frequência com que os pais veem o filho durante o ano. Nota-se que 

muitos pais reencontram com seu(s) filho(s) semanalmente, não existindo uma 

distanciamento relativamente grande. Com isso, alerta-se que a frequência de visitas 

é um fator a ser considerado ao realizar comparações dessa natureza.  

Sugere-se o desenvolvimento de novas pesquisas, baseadas em estudos 

qualitativos que poderão contribuir com informações mais minuciosas acerca dessas 

mudanças no ciclo familiar. Sugere-se também abordar não só os impactos e a 

percepção que os pais tem desse momento, mas também de como os filhos percebem 

essa situação, subsidiando maior detalhamento para a compreensão dessa realidade. 

Este trabalho contribuiu com o resgate literário acerca da temática, a 

atualização e a manutenção de informações sobre a mudança no ciclo familiar e os 

impactos advindos desta. Entender como esses fatores podem gerar estresse e o seu 

impacto na qualidade de vida é importante para subsidiar intervenções que contribuam 

em uma melhor qualidade de vida, entendendo que os diferentes contextos familiares 

podem ou não interferir na vida da população. A expansão do conhecimento sobre o 

tema pode contribuir para a prevenção de adoecimentos gerados pelo estresse, bem 

como para um melhor aproveitamento dessa fase em que os pais se encontram. 
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RESUMO 

 

 

No processo para obtenção de um diploma, alguns universitários precisam lidar com 
a necessidade de sustentar-se e ao mesmo tempo custear o curso, trabalhando e 
estudando simultaneamente. Objetivou-se identificar a influência da ansiedade e do 
estresse no rendimento acadêmico dos universitários que possuem uma rotina de 
dupla jornada. Participaram 100 universitários, selecionados por meio da técnica de 
amostragem não probabilística por cotas. Foram incluídos aqueles matriculados em 
uma instituição de ensino superior, concordantes com o TCLE, possuindo 18 anos ou 
mais; e excluídos aqueles que não responderam os instrumentos completamente. 
Instrumentos utilizados: questionário sociodemográfico, Escala de Autoavaliação de 
Desempenho Acadêmico, Escala de Percepção de Estresse e Escala de Avaliação de 
Ansiedade de Hamilton. Após a aprovação do Comitê de Ética, iniciou-se a coleta de 
dados online e conforme a Resolução 466/12. Os dados foram tratados por meio de 
estatísticas descritivas e inferenciais, processadas por meio do programa SPSS. 
Sobre os resultados encontrados, os níveis de ansiedade não apresentaram diferença 
significativa entre grupos, entretanto, a maioria dos participantes encontram-se em 
níveis patológicos. Também foram identificados níveis altos de estresse, todavia sem 
diferença significativa entre os grupos. Aqueles com dupla jornada apresentam 
desempenho acadêmico mais prejudicado, existindo relação inversa entre os níveis 
de ansiedade e estresse com o desempenho acadêmico (r=0,00; p<0,05). É 
necessário que ocorra mais debates sobre a saúde mental dos universitários, a fim de 
possibilitar melhores condições a eles, diminuindo esses altos níveis e proporcionando 
acolhimento necessário por parte dos centros de ensino. 
 
Palavras chave: Universitários. Dupla jornada. Ansiedade. Estresse. Rendimento 
acadêmico. 
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ABSTRACT 

 

 

In the process of obtaining a degree, some university students have to deal with the 
need to support themselves and at the same time pay for the course, working and 
studying simultaneously. The objective was to identify the influence of anxiety and 
stress on the academic performance of university students who have a double shift. A 
total of 100 university students participated, selected by means of the non-probabilistic 
sampling technique by quotas. Included were those enrolled in a higher education 
institution, concordant with the ICF, 18 years of age or older; and excluded those who 
did not answer the instruments completely. Instruments used: sociodemographic 
questionnaire, Academic Performance Self-Assessment Scale, Stress Perception 
Scale and Hamilton's Anxiety Assessment Scale. After the approval of the Ethics 
Committee, data collection began online and according to Resolution 466/12. The data 
were treated by means of descriptive and inferential statistics, processed through the 
SPSS program. Regarding the results found, the anxiety levels did not present 
significant difference between groups, however, most participants are in pathological 
levels. High levels of stress were also identified, but without significant difference 
between groups. Those with double journey have more impaired academic 
performance, and there is an inverse relationship between levels of anxiety and stress 
with academic performance (r=0.00; p<0.05). It is necessary that more debates on the 
mental health of university students take place in order to enable better conditions for 
them, decreasing these high levels and providing the necessary reception by teaching 
centers. 
 
Keywords: College students. Double shift. Anxiety. Stress. Academic performance. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O acesso aos centros de ensino superior, públicos ou privados, vêm se 

tornando cada vez mais possíveis, por exemplo, por meio de financiamentos e 

flexibilidades dos turnos em que as aulas são disponibilizadas. Sabe-se que a 

obtenção de um diploma de conclusão de um curso superior ainda é uma das maiores 

referências para a conquista do emprego desejado e da realização profissional, além 

de ser um preditor de desempate no mercado competitivo (TERRIBILI FILHO, 2007). 

No processo para a obtenção do sonhado diploma, uma parte da população 

universitária precisa lidar com a necessidade de sustentar-se e ao mesmo tempo 

custear o curso, passando a estudar para conseguir superar a posição econômica em 

que ele se encontra. Em decorrência disso, muitos acabam dividindo os 
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compromissos acadêmicos com as responsabilidades de um emprego fixo, e essa 

rotina pode modificar a qualidade de vida nas várias áreas de desempenho desse 

estudante, inclusive no seu rendimento acadêmico (FONTANA; BRIGO, 2011). 

Além do desempenho acadêmico, essa rotina de dupla jornada também pode 

vir a influenciar na alteração dos níveis de ansiedade e/ou de estresse apresentados 

por esse público. Eles podem vir a sentir-se mais sobrecarregados e desenvolverem 

reações disfuncionais, que, se não identificadas, podem gerar prejuízos na qualidade 

de vida de modo geral desse estudante (OLIVEIRA et. al, 2017). 

 Sabe-se que uma rotina cansativa e com muitas atividades a serem realizadas 

durante o dia pode vir a comprometer a qualidade de vida dos indivíduos, tendo 

potencial de corroborar para o desenvolvimento do estresse em níveis prejudiciais. 

Além disso, a ansiedade também pode ser ocasionada pela rotina intensa de 

cumprimentos de metas diárias.  

Voltando-se o olhar para a realidade contemporânea, nota-se elevado número 

de pessoas que optam por realizar um ensino superior em simultâneo com suas 

atividades laborais de um emprego fixo ou que lhe garanta uma renda mensal. Diante 

disso, verifica-se a necessidade de assistir essa população que estuda e trabalha, 

afim de que a rotina que eles possuem não se torne um desprazer e não cause 

maiores prejuízos às suas vidas e que essa rotina não altere o seu rendimento 

estudantil.  

Tendo em vista a existência de uma população de universitários que realizam 

suas atividades laborais em conciliação com estudos do ensino superior, surge o 

questionamento: a dupla jornada de estudantes universitários pode aumentar os 

níveis de estresse e ansiedade e, com isso, impactar negativamente o rendimento 

acadêmico desses? 

 Diante dessa problemática, esse estudo justificou-se pelo fato de ser uma 

realidade no Brasil os desdobramentos necessários que parte da população precisa 

enfrentar para conseguir conciliar uma rotina com dupla jornada. Nesse sentindo, 

buscou-se compreender de forma mais profunda esse grupo que necessita conciliar o 

emprego com os estudos e que, muitas vezes podem desenvolver níveis disfuncionais 

de estresse e ansiedade. Também é importante identificar se esses níveis em taxas 

disfuncionais podem, de alguma forma, interferir na qualidade de sua produtividade 

no meio acadêmico. Além disso, os resultados são capazes de servir como 
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parâmetros para o desenvolvimento de intervenções direcionadas ao público 

estudado, o que pode auxilia-los a enfrentar a situação em questão.  

 Esperou-se encontrar nos resultados que os universitários que trabalham e 

estudam desenvolvem níveis mais altos de ansiedade e de estresse, quando 

comparados a aqueles que apenas estudam. Também acreditou-se que esses níveis 

se apresentariam mais elevados no grupo que trabalha e estuda e que eles 

influenciam no rendimento acadêmico do universitário, onde quando muito elevados, 

poderiam interferir negativamente. 

 

 

2 O FENÔMENO DA DUPLA JORNADA EM UNIVERSITÁRIOS 

 

 O ser humano, sendo considerado um ser que se constitui de maneira 

biopsicossocial, recebe influências em todos os âmbitos de sua vida, dentre eles o 

profissional. Essas influências vêm de grupos em que ele faz parte, como a família e 

amigos. Ao se falar da escolha profissional, o indivíduo pode optar por uma alternativa 

baseada na ascendência histórica dele, ou seja, baseada nas experiências que ele 

teve ao longo de sua jornada, tanto de valores internos como externos (SILVA, 1996 

apud MEDINA; TAKAHASHI, 2003). 

 Ao fazer a escolha sobre a área profissional que pretende atuar, muitas 

variáveis atuam para que esta se efetive ou não. Atualmente, é notória maior facilidade 

do acesso ao ensino superior, muito por conta das políticas públicas implementadas 

(MOURA, 2014), como por exemplo o Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (FIES) e o Programa Universidade Para Todos (PROUNI).  

Apesar desse acesso estar sendo mais democratizado, ainda existe certas 

dificuldades em conseguir ingressar em um curso superior, seja por varáveis 

financeiras ou dificuldade na rotina do indivíduo, fazendo com que muitas vezes seja 

necessário optar por estudar naquele momento ou trabalhar para conseguir manter 

uma renda ao final do mês (TERRIBILI FILHO, 2007). 

Na busca pelas melhores condições de vida, muitos fazem a escolha de 

trabalhar e estudar de maneira simultânea, procurando efetivar uma melhor 

qualificação profissional (FONTANA; BRIGO, 2011). Essa é uma realidade presente 

em grande parte da população acadêmica, composta tanto por recém-saídos do 
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ensino médio, o que seria considerado um marco para o início do processo de 

mudança para o ambiente trabalhista, movendo-se para a autonomia do jovem adulto 

(GONÇALVES; FREITAS; SEQUEIRA, 2011), como por aqueles mais experientes, 

que buscam adquirir qualificação para ascensão ou mudança profissional ou mesmo 

para aquisição de conhecimentos.  

É apresentado por Tombolato (2005, p. 2) que a atual sociedade fez com que 

novas medidas fossem tomadas por aquelas pessoas que buscam manter-se no 

caminho de uma melhor empregabilidade, onde: 

 

Para alcançar os parâmetros de performance pessoais compatíveis 
com o novo contexto estratégico do mundo do trabalho, jovens e adultos 
investem em cursos e faculdades que possam lhe agregar competências 
como um diferencial competitivo [...] A crescente busca pelo conhecimento, 
pela rapidez de informações, pela inovação tecnológica e por novos modelos 
de gestão da força de trabalho tem cada vez mais ampliado o grau de 
competitividade social e profissional. 

 

Terribili Filho (2007) partilha de um pensamento similar ao mostrar que o jovem 

precisou desenvolver estratégias para que consiga adentrar ao mundo trabalhista de 

forma a conseguir competir equitativamente no mundo laboral. Uma das formas 

identificadas pelo jovem brasileiro foi através da obtenção de um diploma de 

graduação de ensino superior, sendo atribuído como sinônimo de empregabilidade e 

sobrevivência digna. 

No caminho para maior qualificação, atualmente tem-se uma nova configuração 

da população acadêmica do ensino superior: o estudante que trabalha e/ou o 

trabalhador que estuda. Coutinho, Carreiro e Coutinho (2016 apud OLIVEIRA et al., 

2017) caracterizam o primeiro como aquele estudante que não seria a base do 

sustento de sua família, mas que trabalha afim de melhorar a busca por bens e 

produtos. Já o segundo se configura como aquele que seria o sustento da família em 

que faz parte, e que, ao final do dia, estende suas atividades com demandas 

acadêmicas. 

A maior parte desses estudantes trabalham o dia inteiro e ao final da noite ainda 

se desdobram no ambiente universitário. O turno da noite é o mais procurado por essa 

população pelo fato de assim ser possível manter o emprego em horário comercial e 

frequentar as aulas ao final do dia, o que aumenta a demanda das universidades em 

propor uma maior flexibilidade de horários e abrir vagas noturnas (TERRIBILI FILHO, 

2007). 
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Entretanto, como é apresentado por Tombolato (2005), mesmo que a maior 

parte dos estudantes noturnos ainda sejam aqueles que trabalham durante todo o dia, 

atualmente nota-se uma gradativa mudança, em que mais alunos que estudam em 

turnos diurnos estão se engajando em algum tipo de trabalho durante o dia ou a noite.   

Por conta dessa rotina, o estudante pode acabar se tornando um sujeito em 

estado de vulnerabilidade ao adoecimento, por se expor constantemente a essa 

jornada de práticas em sala de aula e estágios, em concomitância com as atividades 

realizadas no ambiente trabalhista. Isso, sem levar em consideração a esfera familiar 

dele, que também é uma área que pode vir a desprender muita de atenção 

(FONTANA; BRIGO, 2011). 

Infelizmente, como chamam a atenção Oliveira et al. (2017, p. 31), “ainda são 

poucas as pesquisas que procuraram identificar o possível impacto do trabalho no 

bem-estar do estudante do ensino superior”. Diante disso, esse estudo torna-se 

valioso no sentido de voltar a atenção para esse público, afim de que eles não se 

sintam desamparados e prejudicados, podendo ser possível auxilia-los a enfrentar 

possíveis situações disfuncionais durante o seu processo de formação.  

 

 

3 A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DOS NÍVEIS DE ESTRESSE E ANSIEDADE 
 

 

 O termo “estresse”, frequentemente presente no vocabulário e assuntos atuais, 

pode ser definido como um conjunto de reações que o organismo de um indivíduo irá 

desenvolver diante de uma situação que lhe exigirá um esforço com fins de adaptação 

(MARTINS; MARTINS 2005). Corroborando com essa linha de pensamento e 

acrescentando o aspecto emocional, é apresentado por Molina (1996 apud 

MONTEIRO; FREITAS; RIBEIRO, 2007) que o estresse se baseia em situações que 

correm tensão de forma aguda ou de longa duração, produzindo uma mudança tanto 

no comportamento físico do indivíduo, como também no estado emocional dele, 

exigindo igualmente adaptações de caráter físico e psicológico.  

 Mondardo e Pedon (2005, p.4) atentam que esse termo paira sobre diversas 

áreas do desenvolvimento humano, tanto as áreas científicas quanto no contexto mais 

populacional e informal:  
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Os médicos falam em termos de mecanismos fisiológicos; os engenheiros, 
em resistência; os psicólogos, em mudança comportamental; os consultores 
gerenciais, em desafio comportamental. No âmbito popular, o interesse recai 
sobre as formas de preveni-lo, manejá-lo e eliminá-lo. 

 

O estresse é parte intrínseca do ser humano e está presente em diversas 

sociedades e contextos. Sendo assim, é preciso que se desenvolva formas de se 

manejar adequada e eficazmente os seus níveis, levando em consideração os 

recorrentes desafios apresentados no decorrer da vida (CHIOCHETTA; SEHNEM; 

ROSA, 2017).  

 As causas do estresse variam de acordo com cada indivíduo, sendo chamados 

de estressores os fatores que promovem a doença e estando intimamente ligados aos 

aspectos pessoais vivenciados individualmente (LIPP; TRICOLI, 2014). Segundo 

Martins e Martins (2005, p. 40), as situações podem ser avaliadas sendo mais ou 

menos estressoras levando em consideração “a personalidade do indivíduo; a 

magnitude, intensidade, frequência, duração e previsibilidade da situação estressante; 

a experiência anterior do indivíduo com situações semelhantes.” 

 O processo de estresse pode ser dividido em quatro níveis, onde cada uma 

possui características e sintomas próprios que podem interferir na qualidade de vida 

do indivíduo. Lipp e Tricoli (2014) dividem essas fases em: “alerta”, sendo essa 

considerada positiva, no sentido de induzir o indivíduo a se preparar para a situação 

que irá enfrentar e em seguida, ser possível reestabelecer o seu equilíbrio. Se esse 

equilíbrio não acontecer, o indivíduo passa para a segunda fase, denominada de 

“resistência”, onde ele tenta se reestabelecer, mas acaba gastando mais energias do 

que o necessário para isso, energia essa que deveria ser desprendida para outras 

funções orgânicas. Na energia desprendida para o equilíbrio o indivíduo entra na 

terceira fase, denominada de “quase exaustão”, em que aparecem doenças e o 

organismo fica cada vez mais desgastado. Não sendo possível a eliminação do 

estresse, evolui para a quarta fase, a de “exaustão”, que o torna vulnerável, sendo 

este o nível patológico. Daí a importância de se manter a regulação desses níveis, 

afim de que não se torne disfuncional.  

 Igualmente particular ao ser humano, a ansiedade, apesar de não ser agradável 

ao que sente, se apresenta como necessária e complexa à sobrevivência humana. 

Ela pode ser descrita como um estado de humor que orienta o indivíduo em direção 

ao futuro, preparando-o para situações que possam surgir (BARLOW; DURAND, 
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2015). Nesse sentido, todos sofrem de ansiedade pelo simples fato de serem seres 

sociais. Ela é um estado relacionado ao instinto, sendo fundamental para a 

autopreservação e antecedendo situações de ameaça, sendo uma possibilidade de 

diminuição das consequências e prevenção de perdas (OLIVEIRA et al., 2017). 

 Chiocheta, Sehnem e Rosa (2017) apontam que o problema aparece quando a 

ansiedade se apresenta de maneira exagerada e em níveis mais elevados do que o 

necessário para a sobrevivência, sendo reconhecida como patológica e interferindo 

na qualidade de vida da pessoa, interferindo no seu conforto e desempenho diário das 

diversas áreas da vida. 

 A diferenciação da ansiedade normal e patológica pode ser avaliada 

principalmente pelo modo que o indivíduo que vive a situação irá interpretá-la, além 

da intensidade dos sintomas apresentados. Pois, uma mesma intensidade de 

sintomas pode levar a um aumento de resposta ansiosas e a piora em um indivíduo e 

em outra pessoa pode ser propulsora de produtividade (GRAMSTAD; GJESTAD; 

HAVER, 2013; FERGUSON et al., 2014 apud ALVES, 2014). 

 A maior parte dos casos de ansiedade se manifestam no contexto das 

demandas, pressões e estresses que pairam da vida diária. Pessoas no mundo inteiro 

lutam constantemente contra os sintomas da ansiedade clínica, pois se tratando de 

uma queixa patológica, os transtornos de ansiedade podem provocar uma carga 

econômica, social e de tratamento para todos os países (BARLOW, 2002 apud 

CLARK; BECK, 2012) inclusive no Brasil.  

 A ansiedade como um estado de permanente ameaça compreende fatores 

cognitivos como o medo, aversão percebida, incerteza, incontrolabilidade, 

vulnerabilidade e a incapacidade de obter resultados considerados satisfatórios e 

desejados (CLARK; BECK, 2012). 

Estudos como o desenvolvido por Costa et al. (2020) demonstram a 

importância da investigação acerca desses assuntos, pois seus resultados 

corroboram para o entendimento de que a classe de estudantes universitários está 

mais suscetível ao desenvolvimento e manifestação de transtornos mentais, se 

comparados a população geral, o que pode interferir de forma negativa em várias 

áreas da vida dele, principalmente em seu rendimento acadêmico. O interesse sobre 

o assunto está justamente voltado nas formas de prevenir/manejar e ser possível 

eliminar os níveis disfuncionais.  
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4 IMPACTOS DOS NÍVEIS DE ESTRESSE E ANSIEDADE NO RENDIMENTO 

ACADÊMICO 

 

 

 Compreendendo-se a importância de se manter os níveis de estresse e 

ansiedade equilibrados é possível, então, entender o que pode acontecer caso eles 

não se apresentem de forma saudável ao estudante universitário. Por exemplo, 

Chiocheta, Sehnem e Rosa, (2017) sinalizam que o nível de estresse de acadêmicos 

pode aumentar por variados fatores, podendo decorrer de desencadeadores físicos 

como também psíquicos e/ou emocionais e, a partir daí, gerar reações intensas. 

 No ensino superior o estudante irá assumir atividades que demandam uma 

maior capacidade de desempenho e concentração, situando-se em um contexto em 

que deve ocorrer sempre uma adaptação diante das novas demandas. Essa rotina 

constante e progressiva pode tornar-se um desencadeador de estresse, levando em 

consideração que a vida acadêmica reflete em um aumento de responsabilidade e por 

conseguinte também em um aumento da ansiedade (MONDARDO; PEDON, 2005). 

 O estresse quando se apresenta em níveis mais elevados tende a deixar o 

indivíduo com a sensação de estar sobrecarregado e com reações de raiva, 

consequentemente elevando também a sua ansiedade a níveis disfuncionais, 

ocasionando dificuldade em saber lidar com as possíveis situações destoantes que 

aparecerão no decorrer da sua formação acadêmica e na sua área pessoal 

(GONÇALVES; FREITAS; SEQUEIRA, 2011). A rotina agitada do dia a dia e o 

cansaço decorrente dela é capaz de desencadear irritabilidade e alteração da 

qualidade de produção das atividades, o que pode desequilibrar os níveis emocionais 

do indivíduo (TOMBOLATO, 2005). 

 O estresse repercute como uma diminuição da concentração e atenção, 

deterioração da memória, apresentação de dificuldade em receber e responder aos 

estímulos, e também aumento no índice de erros. Todos esses fatores refletem 

diretamente no processo de aprendizagem, isto posto, repercutem também no 

desempenho acadêmico do universitário, tendo em vista que esses aspectos são 

demasiado importantes para se possuir uma produtividade satisfatória (MONDARDO; 

PEDON, 2005). A produtividade acadêmica demanda de vários fatores. Além do 

estresse, uma ansiedade patológica corre o risco de interferir na qualidade de 

produção do universitário. 



577 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

Reis, Miranda e Freitas (2017) apontam que situações de pressão no decorrer 

da vida cotidiana são comuns e podem desencadear níveis mais elevados de 

ansiedade. No meio acadêmico essas situações podem ser exemplificadas por 

situações avaliativas, como provas e trabalhos, afinal, o futuro profissional é muitas 

vezes visto como consequência direta de um bom desempenho acadêmico, sendo 

esse constantemente avaliado através das notas obtidas pelo estudante.  

A ansiedade patológica produz padrões aversivos de motivação ao acadêmico, 

como por exemplo a dificuldade de concentração, irritabilidade e/ou dores musculares, 

fatores esses que interferem no aprendizado do indivíduo, e assim interferem no 

desempenho e no rendimento esperado pelo aluno (REIS; MIRANDA; FREITAS, 

2017; D’ÁVILA; SOARES, 2003; SOARES; MARTINS, 2003).  

 O rendimento acadêmico é decorrente do resultado do desempenho 

acadêmico, onde esse pode ser classificado por meio da capacidade do aluno de 

manter aquilo que foi aprendido e de ser capaz de reproduzi-lo, sendo possível a 

avaliação por meio de exames e atividades acadêmicas. Em vista disso, as atividades 

avaliativas acabam por desencadear sensações de apreensão em decorrência do que 

aguardar ao realizar essas atividades, sendo muitas vezes cobrado por si mesmo em 

conseguir ser o melhor (OLIVEIRA; SANTOS, 2006). 

O comportamento ansioso diante da situação de exames acadêmicos decorre 

de fontes multidimensionais, onde as consequências podem aparecer como respostas 

emocionais com aspectos cognitivos, fisiológicos e comportamentais, sendo o 

comportamento acompanhado dessas fontes que podem ser prejudiciais e gerar 

preocupações sobre as consequências negativas diante de um resultado considerado 

não satisfatório em uma situação avaliativa (HERNANDEZ-POZO et al., 2008). 

Conforme Oliveira e Duarte (2004), a alta expectativa diante de resultados 

acadêmicos provém da pressão decorrente do meio externo, atendendo a 

representação de que o sucesso é mensurado através de “ser o melhor”, ou seja, o 

indivíduo precisa possuir um desempenho extraordinário, caso contrário, o fracasso é 

considerado uma realidade. Diante dessa pressão, os sentimentos ansiosos tornam-

se mais presentes e com grande probabilidade de se tornarem disfuncionais.   

Fica claro a importância em se manter os níveis de estresse e ansiedade 

saudáveis para que ocorra uma regulação natural no comportamento. Entretanto, em 

algumas situações é inevitável que esses níveis permaneçam a maior parte do tempo 
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equilibrados, como por exemplo no ambiente acadêmico. Ao acontecer isso, o 

estresse e a ansiedade desregulados podem influenciar no rendimento dos 

universitários, pois, o ambiente do ensino superior desafia o estudante a buscar 

sempre novas informações e conhecimentos, proporcionando com que eles saiam de 

sua zona de conforto, o que pode desencadear diferentes consequências. 

Diante do exposto, o seguinte trabalho objetiva identificar a influência da 

ansiedade e do estresse no rendimento acadêmico dos estudantes universitários que 

possuem uma dupla jornada, mensurando os níveis de ansiedade e estresse daqueles 

que trabalham e estudam e comparar com os níveis dos que apenas estudam, fazendo 

assim uma análise para saber se existe correlação entre ansiedade e estresse com o 

desempenho acadêmico. 

 

 

5 METODOLOGIA 

 

 

O estudo em questão trata-se de uma pesquisa de campo do tipo descritiva e 

que visa compreender as diversas circunstâncias e relações que ocorrem na vida 

social, política e nas demais áreas da vida e do comportamento humano. É transversal 

e de natureza quantitativa. 

A coleta de dados foi realizada no Brasil, através da plataforma de formulários 

e pesquisas virtuais intitulada Google Forms. Este se trata de um formulário online 

que possibilita o recolhimento de dados através de questionários on-line.  

Participaram desse estudo 108 alunos universitários, selecionados por meio da 

técnica de amostragem não probabilística por cotas, onde 51 possuem uma rotina de 

trabalho e de estudos e os outros 57 apenas estudam. Foram incluídos aqueles 

matriculados em uma instituição de ensino superior que consentiram em participar da 

pesquisa, concordaram com o TCLE e que possuíam mais de 18 anos. Foram 

excluídos aqueles que não responderam os instrumentos completamente.  

 Para a realização da pesquisa foram utilizados quatro instrumentos: um 

questionário socio demográfico, uma escala para medir o rendimento acadêmico, uma 

escala de avaliação de percepção de estresse e uma escala para medir ansiedade. 
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 O questionário sociodemográfico, construído pela pesquisadora para este fim, 

teve como objetivo caracterizar a amostra do estudo, contendo as informações 

básicas dos participantes, como: idade, sexo, estado civil, curso, coeficiente de 

rendimento acadêmico, se trabalha, desde quando trabalha, como percebe sua 

produtividade no trabalho e seu rendimento acadêmico. 

 O desempenho acadêmico foi medido por meio da Escala de Autoavaliação de 

Desempenho Acadêmico (EADA), desenvolvida por Sousa (2013). Essa escala possui 

18 afirmações que são respondidas de acordo com uma escala tipo Likert de 5 pontos 

variando de “discordo totalmente” até o “concordo totalmente”, onde quanto maior o 

número marcado, mais aquela afirmação se aproxima da realidade do participante.  

 O estresse foi verificado por meio da escala denominada Escala de Percepção 

de Estresse (EPS-10), validada para o Brasil por Reis, Hino e Rodriguez-Añez (2010). 

Este instrumento possui 10 perguntas respondidas em uma escala tipo Likert de 4 

pontos, quanto maior a pontuação, maior a presença de situações estressoras.  

 O instrumento utilizado para medir ansiedade foi a Escala de Avaliação de 

Ansiedade de Hamilton (HAM–A), elaborada no ano de 1959, composta por 14 grupos 

de sintomas, subdivididos em dois grupos, sete relacionados a sintomas de humor 

ansioso e sete relacionados a sintomas físicos de ansiedade. Cada item é avaliado 

segundo uma escala que varia de 0 a 4 de intensidade (0= ausente; 2= leve; 3 = 

média; 4 = máxima). A soma dos escores obtidos em cada item resulta em um escore 

total, que varia de 0 a 56. Sua elaboração baseou-se no princípio de que quanto mais 

grave for a manifestação de uma patologia, maior será o número de sintomas 

característicos que se apresentam.  

Após a aprovação do comitê de ética e pesquisa do Centro Universitário de 

João Pessoa – UNIPÊ , foi iniciada a coleta dos dados com a aplicação de um 

formulário virtual através da plataforma Google Forms, sendo respondido após a 

concordância com os termos éticos presentes no Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE). A partir deste termo os participantes foram informados do 

objetivo, riscos e benefícios da pesquisa, de que teriam a liberdade de desistir da 

pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo para eles e que o sigilo absoluto das 

respostas lhes foi garantido. 

Os resultados do questionário sociodemográfico e os dos instrumentos foram 

tratados por meio de estatísticas descritivas, tais como frequência, percentual, médias 
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e desvios padrão, e inferenciais, como teste de correlação e comparação de médias. 

As análises foram feitas por meio do pacote estatístico SPSS em sua versão 20.0. E 

este estudo foi realizado considerando-se os aspectos éticos pertinentes a pesquisas 

envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução nº 466/12 do CNS/MS 

(BRASIL, 2013), no que tange aos parâmetros legais. 

 

 

6 RESULTADOS 

 

 

 A seguir, são apresentados os resultados encontrados a partir da pesquisa de 

campo efetuada. A fim de caracterizar a amostra, foi utilizado um questionário sócio 

demográfico por meio do qual foram coletados os dados apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1- Caracterização do perfil sociodemográfico da amostra 

 Variável 
Categoria
s 

Frequência Percentagem 

Sexo 
Feminino 86 79,6 

Masculino 22 20,4 

    

 
Estado Civil 

Solteiro 92 85,2 

Casado 10 9,3 

Divorciado 1 0,9 

Outro 5 4,6 

    

Áreas de Estudo 

Saúde 70 64,8 

Humanas 24 22,2 

Exatas 14 13,0 

Fonte: elaboração própria 

 A amostra foi composta de 108 participantes, distribuídos em dois grupos, 

aqueles que apenas estudam (52,8%) e aqueles que possuem uma dupla jornada, em 

que trabalham e estão em um curso superior (47,2%). Dos participantes que 

trabalham, 22,2% ingressaram na faculdade já possuindo um emprego e 25% 

começou a trabalhar após entrar na faculdade.  

Conforme apresentado na Tabela 1, o maior número dos participantes é do 

sexo feminino (76,6%) e estão solteiras (85,2%). A maioria está em um curso superior 

da área da saúde (64,8 %) e fazendo o oitavo período acadêmico (18,5%). A idade 

dos participantes variou entre 19 e 48 anos (M=23,66; DP=4,37). Sobre o Coeficiente 

de Rendimento Acadêmico (CRA), os dados variaram de 5,54 a 10 (M=8,42; 
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DP=0,87), onde a maioria se enquadra em um padrão acima da média. De acordo 

com a autoavaliação dos participantes em relação ao desempenho exercido 

academicamente, tanto daqueles que trabalham, quanto os que apenas estudam, a 

maioria classificou-se com desempenho “suficiente” (56,5%). E em relação a 

produtividade no trabalho dos universitários que possuem dupla jornada, a maioria se 

enquadrou na categoria “suficiente” (56,6%). 

 Buscando identificar os níveis de ansiedade presente nos participantes, tanto 

naqueles que apenas trabalham como nos que trabalham e estudam, foi aplicado a 

escala de Hamilton, que pontua de 0 a 52 e utiliza-se a seguinte classificação : menor 

que 12 pontos, ansiedade normal; entre 12 e 18, ansiedade patológica leve; de 18 a 

<25, ansiedade patológica moderada; maior que 25, ansiedade patológica grave. Os 

resultados encontrados estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Classificação de ansiedade da amostra 

Nível de ansiedade 
Trabalha Não Trabalha Total 

f % f % f % 

Normal 13 25,5 11 19,3 24 22,2 

Patológico Leve 10 19,6 15 26,3 25 23,1 

Patológico Moderado 10 19,6 6 10,5 16 14,8 

Patológico Grave 18 35,3 25 43,9 43 39,8 

 M=22,35; DP=12,07 M=23,21; DP=11,21 M=22,81; DP=11,58 

Fonte: elaboração própria 

 

De acordo com os dados apresentados, nota-se que a maioria dos participantes 

se enquadram em um nível patológico grave de ansiedade, tanto os universitários que 

trabalham (35,3%) quanto aqueles que apenas estudam (43,9%), onde os dois grupos 

apresentaram percentuais maiores que 25% nessa categoria. 

 Foi realizado um Teste t de Student para comparar os índices de quem trabalha 

e estuda (M=22,35; DP=12,07) e de quem apenas estuda (M=23,21; DP=11,21). O 

teste mostrou que a diferença não é significativa (t=0,383; p>0,05), ou seja, os 

universitários que trabalham e estudam não apresentam níveis de ansiedade mais 

altos do que os que apenas estudam. Entretanto, chama-se atenção para o fato que 

a maioria  apresentou um perfil de ansiedade em nível patológico, sendo o patológico 

grave o resultado mais presente (39,8%). 

 Além dos níveis de ansiedade, também buscou-se identificar os níveis de 

estresse apresentado pelos universitários. Obteve-se uma média geral 2,55, com 
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desvio padrão de 0,68, variando de 0,40 a 3,60, indicando um nível elevado de 

estresse considerando que a escala de resposta varia de 0 a 4 pontos. Analisando o 

somatório das respostas dos participantes a média obtida foi de 25,53, com desvio 

padrão de 6,76. 

 Afim de se comparar os índices dos dois grupos, foi realizado o teste T de 

Student e obtido resultados não significativos (t=1,02; p>0,05). Por meio disso, é 

possível notar que não existe diferença expressiva nos níveis de estresse dos 

universitários que trabalham para aqueles que apenas estudam.  

 Buscando descobrir mais sobre o desempenho acadêmico dos estudantes, foi 

realizada a aplicação de uma escala de autoavaliação do desempenho acadêmico, 

com variação de 1 a 5 pontos. O índice geral apresentado por meio dos resultados foi 

de média igual a 3,49 e desvio padrão igual a 0,70.  

 Para identificar se os universitários que possuem uma dupla jornada 

apresentam o desempenho acadêmico mais prejudicado  do que aqueles que apenas 

estudam, foi realizado o Teste t Student, tendo-se obtido resultados significativos 

(t=2,19; p<0,05). Sendo assim, aqueles que trabalham (M=3,34; DP=0,73) 

apresentam níveis de desempenho acadêmico significativamente mais baixos do que 

os universitários que não trabalham (M=3,63; DP=0,65). Foi realizada também a 

mesma comparação para a variável CRA, constando-se que não houve diferença 

significativa (t=1,59; p>0,05). Ou seja, quem apenas estuda (M=8,55; DP=0,71) 

apresenta índices estatisticamente semelhantes a quem trabalha e estuda (M=8,27; 

DP=1,01). 

Buscou-se analisar se existe correlação entre a ansiedade e estresse com o 

desempenho acadêmico dos universitários. Os resultados são apresentados na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3- Correlação entre ansiedade e estresse e desempenho acadêmico 

 
 Desempenho Acadêmico CRA 

Total de participantes 
Ansiedade -,205* -,271** 

Estresse -,310** -,190 

Trabalham e estudam 
Ansiedade -,228 -,273 

Estresse -,379** -,105 

Apenas estudam Ansiedade -,207 -,291* 
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Estresse -,294 -,344* 

Fonte: elaboração própria 
*p<0,05; p<0,01 

 

De maneira geral, verifica-se que existe correlação significativa e inversa entre 

ansiedade e estresse com o desempenho acadêmico, e ansiedade se correlacionando 

com o CRA. Isso indica que enquanto o nível de estresse aumenta o desempenho 

acadêmico diminui. Mas, a partir dos dados, é possível notar que existiu correlação 

significativa entre desempenho acadêmico e os níveis de estresse daqueles 

universitários que trabalham, apresentando um p<0,01, ou seja, para aqueles que 

possuem dupla jornada, o desempenho acadêmico aumenta enquanto o seu nível de 

estresse diminui. Sobre os universitários que apenas estudam, a correlação foi 

significativa tanto entre ansiedade quanto entre estresse (p<0,05), levando em 

consideração o CRA, sendo assim, os níveis estão relacionados as suas notas de 

coeficiente de rendimento acadêmico.  

 

 

7 DISCUSSÃO 

 

 

 A partir dos resultados encontrados, foi possível identificar que os estudantes 

universitários estão desenvolvendo altos níveis de ansiedade. Em níveis moderados, 

como é lembrado por Balow e Durand (2010), a ansiedade é algo bom para o ser 

humano, e que o impulsiona para a realização das atividades e a melhora do seu 

desempenho. Entretanto, na maioria dos casos, esses níveis acabam saindo do 

controle e não raramente se desenvolvem em circunstâncias onde a pressão, sobre a 

realização das demandas, é frequente (CLARK; BECK, 2010), como por exemplo, no 

ambiente acadêmico, em que diariamente o universitário encontra-se mergulhado em 

deveres e práticas e ainda precisa enfrentar o ambiente laboral e todas as suas 

demandas, quando possui uma dupla jornada. 

 Como o ambiente influencia no desenvolvimento adequado ou não da 

ansiedade, é importante que o universitário não se sinta sobre pressão em 

desenvolver suas atividades a ponto disso interferir negativamente no seu 

enfrentamento efetivo. Ou seja, se o universitário não se sentir à vontade na faculdade 
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(e/ou em relação as demandas advindas dela), ela pode acabar tornando-a uma 

espécie de ameaça e seu enfretamento se tornará cada vez mais difícil, chegando a 

ter seu funcionamento prejudicado, o que seria um critério de classificação de 

ansiedade anormal (CLARK; BECK 2010).  

 Os níveis de ansiedade sobre o grupo que trabalha e estuda diferiu da hipótese 

de que esses apresentariam resultados mais elevados, em comparação com o grupo 

que apenas estuda. Esses resultados, apesar de não esperados, são corroborados 

por outros pesquisas, como por exemplo Oliveira et al. (2017), em que ao contrário do 

que se esperava, estudantes trabalhadores não apresentaram indícios de ansiedade 

nem como estado e nem como traços que poderiam vir a desenvolver um transtorno.  

 Como o emprego pode exercer influência na qualidade de vida do trabalhador, 

e interferir na questão saúde-doença, esses resultados podem ser explicados de tal 

maneira, onde a percepção do bem estar físico e mental será feita pelo próprio 

estudante e estará intimamente ligado a como ele consegue desenvolver suas 

atividades laborais e acadêmicas. Se ele se sentir satisfeito em seu trabalho, muito 

provavelmente vai sentir-se menos sobrecarregados nas suas outras áreas de vida, 

dentre elas, a acadêmica (GIBERT; CURY, 2009). 

 Com relação ao estresse, chama-se atenção para os altos níveis  presentes 

na amostra, principalmente levando em consideração o sexo (79,6% feminino) e a 

idade predominantes (M=23,66; DP=4,37). De acordo com Reis (2005), estudos 

normativos, realizados com professores do sul do Brasil, apontam que os níveis 

médios adequados para as mulheres são em torno de 18,3 (DP=0,30) e para a faixa 

etária de 18 a 29 anos média em torno de 21,3 (DP=2,1). A amostra estudada 

apresentou uma um somatório médio de 25,53 (DP=6,76), apresentando-se bem 

superior quando comparado a amostra normativa tanto pelo sexo como pela idade. 

Uma possível explicação para esses resultados pode ser destacado considerando o 

que informa Colares et al. (2019), que estes índices podem decorrer da rotina regrada 

afim de se conseguir cumprir com todos os prazos planejados, tanto acadêmicos 

quanto laborais, gerando uma preocupação em demasia e consequentemente o 

aumento do estresse. 

O estresse vivenciado pelo estudante, de tal maneira, pode levar a 

consequências comprometedoras, como nos lembra Tharani, Husain e Warwick 

(2017, apud FONSECA et al., 2019), por exemplo, mais relacionadas ao seu emprego, 
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como burnout e relacionados ao ambiente acadêmico, como esgotamento emocional 

em decorrência das demandas desse espaço e que, costumeiramente leva a um 

prejuízo do aprendizado adequado.  

Utilizando-se a visão de que o desempenho acadêmico é considerado 

adequado quando aquilo que foi visto e aprendido em sala de aula consegue ampliar-

se para além desse ambiente, sob outras questões já aprendidas e que quando 

acionadas, tornam-se acessíveis novamente (SOUZA, 2007).  Supondo a falta de 

maior tempo livre para que ocorra essa aprendizagem, levantou-se a hipótese de que 

universitários que trabalham apresentariam um desempenho acadêmico prejudicado, 

comparando-se com aqueles que apenas estudam. Estes, consequentemente, 

acabam por possuir maior tempo livre para conseguir fazer a assimilação do conteúdo 

visto em sala de aula e assim, possuir um rendimento mais satisfatório. Esta hipótese 

foi confirmada, tendo-se constatado que os níveis de rendimento acadêmico foram 

significativamente mais elevados entre participantes que apenas estudam. 

O estresse não adaptativo pode gerar consequências na vida pessoal e laboral 

do ser humano. A organização das ideias e a concentração se tornam mais difíceis, e 

com isso, pode ocasionar ao estudante uma facilidade em se distrair e dificuldade em 

manter a atenção, colaborando negativamente no desempenho de atividades mais 

complexas (MONDARDO; PEDON, 2005), como aquelas referentes a faculdade. 

Igualmente, a ansiedade em estado elevado pode interferir no rendimento acadêmico, 

como é apresentado na pesquisa realizada por Reis, Miranda e Freitas (2017) de que 

se os universitários conseguissem controlar esses níveis, poderiam apresentar 

resultados mais satisfatórios quanto ao seu desempenho acadêmico, corroborando 

com a hipótese incialmente prevista. 

Entretanto é importante reforçar que, apesar do desempenho acadêmico ser 

classificado de acordo com as notas obtidas, nem sempre o rendimento estará sendo 

retratado da maneira mais fidedigna. Pois, o seu rendimento vai além aprovação, ele 

está intimamente relacionado com a quantificação do conhecimento que o aluno 

conseguiu obter. Uma alternativa a mais, utilizada em algumas instituições na 

averiguação do desempenho, poderia ser os feedbacks fornecidos pelos professores, 

com a finalidade dos alunos captarem as semelhanças e diferenças do esperado, 

sendo possível, dessa forma, propiciar melhorias (BOUD; MOLLOY, 2015).  No 

entanto, pelo fato das verificações de aprendizagem serem a forma mais comum de 
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visualização do desempenho, acabam servindo de orientação para o próprio aluno 

(ESTEBAM, 2000 apud OLIVEIRA; SANTOS, 2006). 

Salientar-se que na aprendizagem deve-se desenvolver as habilidades do 

discente, levando em consideração seu processo de desenvolvimento como um todo. 

Fazer com que ele sinta-se no centro desse processo, em que seus esforços são 

reconhecidos, não só por si mesmo, mas pela instituição de ensino e seus 

componentes, acrescenta pontos positivos a percepção que o universitário tem de seu 

meio acadêmico, tornando-o um local acolhedor e, consequentemente, um ambiente 

que o auxilia na diminuição dos seus gatilhos para estresses e níveis altos de 

ansiedade, dando também a possibilidade de um melhor aproveitamento acadêmico 

(BUSTAMANTE; GODOY; GUERRERO, 2020). 

 

 

8 CONCLUSÃO 

 

 

 Sabendo-se da realidade brasileira de que a população acaba não encontrando 

oportunidades de maneira equitativa, este trabalho teve como propósito investigar se 

existe correlação entre os níveis de ansiedade e estresse com a dupla jornada 

desempenhada por uma parcela da população estudantil universitária do Brasil, em 

que a realidade de estudar e trabalhar simultaneamente é algo presente. 

 Por meio dos resultados obtidos fica claro o problema que os universitários 

estão enfrentando, de conseguir controlar os níveis de estresse e ansiedade de 

maneira mais saudável. Pois, apesar de não encontrar diferenças significativas entre 

os dois grupos, foi possível identificar que ambos apresentaram níveis acima dos 

parâmetros normativos.  

 Apesar dos índices sobre autoavaliação acadêmica serem representados com 

resultados em torno da média, foi possível observar que aqueles estudantes que 

trabalham sentem-se mais prejudicados academicamente. Este resultado corrobora 

com a hipótese de pesquisa, sugerindo que aqueles que vivenciam uma dupla jornada 

possuem níveis de desempenho acadêmico mais baixo, se comparados aos 

universitários que possuem um maior tempo livre de estudo pelo fato de não 

necessitarem trabalhar para obter uma renda.  
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 A pesquisa também corroborou para que conseguíssemos observar que os 

níveis de estresse e ansiedade influenciam os resultados acadêmicos dos 

universitários, ocorrendo um caminho inverso de fatores, em que quanto maior os 

níveis apresentados, menores serão os resultados positivos obtidos no ambiente 

acadêmico.  

 Os resultados são importantes para que se consiga observar como é 

preocupante a questão da saúde mental dos nossos universitários, em que muitos, 

como na pesquisa em questão, são estudantes da área da saúde e que por isso 

poderiam possuir mais acesso a práticas que desempenhassem bons frutos para seu 

bem estar, mas o que esses dados revelam é que precisamos nos deter mais a uma 

promoção adequada.  

Além disso, os dados podem contribuir para que ocorra esse debate dentro das 

instituições, com participação daqueles que vivenciam essa realidade e, por meio 

disso, se desenvolver estratégias para que esses níveis inadequados de ansiedade e 

estresse não se consolidem e acabem se transformando em possíveis patologias, 

oferendo melhores oportunidades, tanto para as instituições de ensino, que 

conseguirão obter melhores resultados institucionais, quanto aos discentes que 

poderão desfrutar de melhores condições de saúde mental e de aproveitamento 

acadêmico. 

Também é importante acrescentar que a coleta de dados foi realizada em um 

contexto pandêmico da COVID-19, podendo esse ser um fator contribuinte para os 

números tão elevados de estresse e ansiedade. Pois, em virtude desse vírus, as 

condições tanto trabalhistas quanto acadêmicas foram transformadas, sendo 

necessárias várias modificações e, sabe-se que mudanças geram períodos de 

adaptação e esses períodos podem ser permeados de picos de estresse com as 

novas demandas e de ansiedade por não saber o que esperar do futuro, podendo ter 

interferido na saúde mental dos participantes. 

As principais limitações da pesquisa foram o fato de, por ser em contexto 

pandêmico, não ser possível realizar a coleta de dados de maneira presencial no 

ambiente determinante do tema, as universidades. Entretanto, por ser realizada de 

maneira online, alcançou-se uma parcela de estudantes mais diversificada, não se 

limitando a apenas uma instituição de ensino.  
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Como sugestão para pesquisas futuras, poderiam ser realizados estudos sobre 

esses construtos em professores universitários, uma vez que se acredita que a 

maneira como eles se portam em sala de aula irá influenciar no modo como os 

discentes veem o centro de ensino, possibilitando experiências mais positivas, 

fazendo com que quando estejam na academia sintam-se mais acolhidos, 

corroborando para uma saúde mental e bem estar mais satisfatórios.  
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RESUMO 

 

 

O envelhecimento é um processo natural e inevitável. Diante disso, a psicanálise 
compreende uma possível angústia derivada desse confronto entre o corpo 
envelhecido e a imagem corporal causada pelo envelhecimento. O presente estudo 
busca analisar a angústia feminina provocada pelo corpo que envelhece na visão 
psicanalítica. Tratou-se de uma pesquisa de campo descritiva de natureza 
qualitativa, a amostra foi constituída de 20 mulheres com idade entre 60 e 80 anos 
selecionadas a partir da amostragem não probabilística bola de neve no domicílio de 
cada participante, os instrumentos utilizados foram um questionário 
sociodemográfico e uma entrevista semiestruturada elaborada pelas pesquisadoras. 
Os resultados obtidos foram analisados através do pacote estatístico SPSS em sua 
versão 24.0 e as questões abertas foram tratadas por meio da técnica de análise de 
conteúdo temática de Bardin. Foram tomados todos os cuidados éticos de acordo 
com a resolução nª 466/12 do CNS e das disposições da lei nº 10.741 do estatuto 
do idoso, no que tange aos parâmetros legais. Os resultados indicaram de forma 
prevalente uma percepção negativa acerca da velhice, insatisfação com a imagem 
corporal, angústia associada a sofrimento psíquico, assim como, foi constatado que 
a mesma também é proveniente do corpo envelhecido. Com base no que foi 
apresentado no decorrer desse trabalho podemos considerar que existe forte relação 
entre a pecepção da imagem corporal e a angústia provocada pelo corpo 
envelhecido. A partir dessa compreensão conclui-se que a longevidade é um grande 
desejo do ser humano e que a psicanálise pode auxiliar na ressignificação da velhice, 
amenizando as angústias provenientes desse processo. 
 
Palavras chave: Angústia. Corpo Envelhecido. Psicanálise. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O envelhecimento populacional é uma realidade mundial e apesar de 

constituir uma das fases do desenvolvimento humano e ser considerado um 

processo natural e inevitável, ele pode ocorrer de forma diferenciada entre os 

indivíduos, decorrente da influência de inúmeros fatores. Para Fechine e Trompieri 

(2012), o processo de envelhecimento ocorre de maneira individualizada, devido a 

interferência das condições sociais e econômicas, doenças crônicas, do estilo de 

vida característico de cada pessoa, dos fatores biológicos referente as 

características orgânicas e moleculares, além dos fatores psicológicos que são 

direcionados aos aspectos psicoafetivos, dessa maneira o processo de 

envelhecimento também permite uma variedade de interpretações diante da 

diversidade social e cultural existente. 

Segundo Skopinski, Resende e Schneider (2015), o envelhecer promove 

gradativamente mudanças, incluindo alterações corporais que podem gerar no 

sujeito uma percepção negativa de sua própria imagem provocada pela comparação 

entre a realidade corporal vigente e a que se deseja ter, tal conflito vai influenciar 

significativamente nas condições para o bem estar global desses indivíduos.  

No Brasil o crescimento da população envelhecida ocorre de maneira rápida 

e progressiva e com ela um crescente interesse em compreender os diversos 

aspectos que constituem a pessoa idosa e o processo de envelhecimento, assim 

como, a emergência em atender as necessidades dessa fase do desenvolvimento 

humano, que é subjetiva e singular. Nesse contexto a percepção da imagem corporal 

e a angústia provocada por ela na velhice é relevante, pois diante de uma sociedade 

que enaltece as características da juventude torna o corpo envelhecido ainda mais 

distante do idealizado socialmente, contribuindo para a construção de uma imagem 

negativa e de desvalorização ocasionando conflitos psíquicos e sofrimento. 

A sociedade contemporânea marcada pelo capitalismo, consumismo, 

individualismo, narcisismo e imediatismo favorece uma sociedade que estigmatiza a 

população idosa como improdutiva como discorre Duarte (2014), no contexto social 

o aumento da expectativa de vida é uma realidade, a longevidade é um fato que 

convive lado a lado com uma predominante percepção de que a pessoa idosa não 
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possui um papel ativo no seu meio, sendo considerado portanto desnecessário, 

dessa forma os sujeitos pertencentes a essa fase do desenvolvimento humano 

acabam por absorver para si o papel negativo que a sociedade os impõe. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

Diante do exposto e da possível angústia provocada pelo envelhecer, se faz 

necessário discorrer sobre o conceito de angústia, tema que apresenta relevância 

para a psicanálise e de maneira informal pode ser percebida com frequência no 

cotidiano, presente nas mais diversas falas dos sujeitos para descreverem uma 

sensação de caráter negativo e que promove um intenso desconforto psíquico e 

físico. Segundo afirmam Pollo e Chiabi (2013), a angústia deriva do latim angustiare 

que significa estreiteza, limite, restrição e redução, sendo dessa maneira 

considerado um aspecto importante do indivíduo que é constituído da fala e do 

desejo, nesse entendimento os autores descrevem na visão psicanalítica que o 

fracasso do aparelho psíquico vai ocasionar um sofrimento, que pode ser 

manifestada pela angústia. 

Em relação a visão freudiana sobre a angústia e sua importância para a teoria 

psicanalítica Zimerman (2007), discorre que a obra Inibições, sintomas e angústia 

realizada por Sigmund Freud foi extremamente importante para a psicanálise, visto 

que representou a partir deste momento a mudança no entendimento na origem da 

angústia. Inicialmente esse afeto era percebido de forma automática como resultado 

de intensas pressões provenientes de repressões em demasia, ao passo que nesse 

trabalho, a angústia passa a ser compreendida como uma angústia sinal, ou seja, 

ela vai atuar de forma preventiva, promovendo repressões, diferente da percepção 

anterior conforme expressa o mesmo autor. 

Ainda nessa perspectiva, Lustoza (2006), descreve a angústia na visão 

lacaniana como o afeto que é considerado indicador do real, onde este está 

diretamente relacionado ao desejo do outro, nesse entendimento a angústia vai 

traduzir- se justamente nesse desejo que pode revelar-se de forma instável. Diante 
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das perspectivas apresentadas sobre angústia, percebe-se como a mesma de fato 

apresenta um papel de grande relevância para a psicanálise.  

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A presente pesquisa reportou-se a um estudo de campo, de cunho descritivo, 

apresentando um delineamento de levantamento de natureza qualitativa, a partir da 

técnica não probabilística bola de neve. Cajueiro (2015), descreve essa investigação 

como uma forma aprofundada de averiguação de determinados costumes de uma 

comunidade, não tendo como enfoque a caracterização estatística, e sim a 

subjetividade do fenômeno. 

A pesquisa foi realizada antes da pandemia na residência de cada participante 

na cidade de João Pessoa- PB, a amostra constituiu-se de 20 pessoas com idade 

entre 60 e 80 anos do sexo feminino. Foram utilizados como critério de inclusão 

mulheres idosas que estivessem preservadas cognitivamente. Foram excluídas 

aquelas que não se despuseram a participar da referida pesquisa ou ainda que 

estivesse fora das idades já mencionadas. 

Foram utilizados dois instrumentos: um questionário sociodemográfico 

contendo questões referentes à idade, estado civil, nível socioeconômico e grau de 

escolaridade das participantes e uma entrevista semiestruturada elaborada pelas 

autoras com perguntas específicas sobre o objeto de estudo, as respostas foram 

transcritas pela própria pesquisadora e teve como característica questionamentos 

básicos, apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 

de João Pessoa – UNIPÊ foram iniciados os procedimentos para a coleta de dados 

que foi realizada individualmente, num local reservado e livre de interrupções, numa 

duração de aproximadamente 25 minutos. Os dados foram obtidos após a 

informação de que a participação na pesquisa seria de caráter voluntário, a 

explicação dos objetivos da pesquisa e assinatura do TCLE. As participantes 

tomaram conhecimento dos riscos e benefícios que poderiam sofrer ao participar da 
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pesquisa, bem como da possibilidade de publicação dos resultados mantendo o 

anonimato das participantes e a garantia do sigilo das suas respostas. 

Os resultados do questionário sociodemográfico foram analisados por meio 

do pacote estatístico SPSS em sua versão 24.0, utilizando-se da estatística 

descritiva. Os resultados das questões abertas referentes a entrevista 

semiestruturada foram analisados pela técnica de Análise de Conteúdo temática 

(BARDIN, 2010), no qual a técnica se aplica à análise de textos escritos ou de 

qualquer comunicação (oral, visual, gestual), reduzida a um texto ou documento. 

Este estudo foi realizado levando em consideração os aspectos éticos pertinentes a 

pesquisas envolvendo seres humanos, de acordo com a – resolução nº 466/12 do 

CNS/MS (BRASIL, 2012), e respeitando as disposições da lei 10.741 do Estatuto do 

Idoso, no que tange aos parâmetros legais. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Serão mostrados os resultados e análises dos dados obtidos através do 

questionário sociodemográfico e da entrevista semiestruturada, realizada com a 

finalidade de buscar responder a problemática trazida neste estudo. A amostra foi 

composta por 20 pessoas com idade entre 60 e 80 anos, do sexo feminino 

preservadas cognitivamente. Na tabela abaixo pode ser observado os dados 

levantados através do questionário sociodemográfico aplicado. 

 

Tabela 1: Perfil sociodemográfico dos participantes (N=20) 

VARIÁVEL N % 

Faixa Etária   

60 a 64 anos 07 35 

65 a 69 anos 06 30 

70 a 80 anos 07 35 

Estado Civil   

Solteira 04 20 

Casada 07 35 

Divorciada 04 20 

Viúva 05 25 
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Renda Familiar   

1salário mínimo 05 25 

1 a 3 salários mínimos 09 45 

3 a 6 salários mínimos 04 20 

6 a 9 salários mínimos 02 10 

Escolaridade   

Fundamental Incompleto 03 15 

Fundamental Completo 07 35 

Médio Incompleto 01 5 

Médio Completo 03 15 

Superior Completo 06 30 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O quadro abaixo, apresenta os dados coletados pela entrevista 

semiestruturada acerca da percepção das mulheres idosas sobre a velhice. Pode 

ser observado a prevalência da percepção negativa da velhice com uma frequência 

igual a 16, enquanto que a percepção positiva da velhice apresentou uma frequência 

10. 

 

Quadro 1 – Percepção das mulheres idosas sobre a velhice. 

CATEGORI

A 

SUBCATEGORIAS (f

) 

UNIDADES TEMÁTICAS 

    “É um processo natural da vida” 

    (5), “Eu aceito a velhice muito 

    bem” (1), “É um tempo que 

  Natural (5)  temos de aceitar e eu aceito 

 Positiva Fafase de aceitação 

(2) Sabedoria 

(1) 

1

0 

muito bem” (1), “A velhice para mim é 

uma época de sabedoria” (1), “ 

“Considero a velhice boa” (1). 

  Boa/ Ótima (2)   

     

     

    “Percebo como solidão, tiro por 

Percepção 

da velhice 

 

 

 

Negativ

a 

Solidão (2) 

Limitações (8) 

Doença/ Dor (2) 

Insegurança (2) 

Sem 

perspectiva (1) 

 

 

 

1

6 

mim, tenho família mas não me 

dão valor e não ligam para o que eu   

falo”   (1),   “Eu   percebo  a velhice como 

uma fase que existe muitas 

discriminações e limitações (1), É 

umafase de muita dor e e problemas de 
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Morte (1) saúde (2), “ É uma fase que para mim 

passa insegurança [...] (1),” [...] velhice 

da vontade é de morrer (1). 

     

     

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O quadro 2, apresenta a percepção das mulheres idosas em relação a sua 

imagem corporal, as respostas coletadas variaram de acordo com a concepção 

sobre a imagem de seu corpo, prevalecendo a visão negativa com frequência 17, 

seguida da positiva com uma frequência de 12 e ainda uma percepção indiferente 

com frequência igual a 2. 

 

Quadro 2 - Percepção das mulheres idosas sobre sua imagem corporal. 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS (f) UNIDADES TEMÁTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percepção 
Corporal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Positiva 

 
 
 
 
 
Satisfeita (3) 
Sem defeitos 
(1) 
Aceitação (5) 
Lindo (2) 

 
 
 
 
 
11 

“Lindo e maravilhoso, eu 
ando, eu trabalho em casa e 
cuido dos afazeres 
domésticos” (1), “Não tenho 
problemas com a imagem do 
meu corpo. Sem defeitos, 
aceito bem, graças à Deus 
[...]” (1), “Sou satisfeita com o 
meu corpo” (1), “Houveram 
muitas mudanças e eu aceito 
essas mudanças” (1), “ Sou 
satisfeita com o meu corpo 
apesar das mudanças no 
corpo e na pele. As 
pessoas sempre dizem que 
pareço ser mais nova” (1). 

 
Indiferença 

 
 
Indiferente (2) 

 
 
02 

(1) “Pra mim é indiferente, 
passei grande parte da vida 
pobre, depois casei e nunca 
fui valorizada, acho que por 
isso não ligo muito para essas 
coisas [...]” (1). 
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Negativa 

 
 
 
Mudanças 
corporais (5) 
Triste (1) 
Acabado (2) 
Feia (1) 
Horrível (1) 
Não gosto (7) 

 
 
 
 
 
 
17 

“Horrível, não gosto em nada 
do meu corpo [...]” (1), “ Eu 
me vejo com o corpo bem 
acabado, não sou mais 
aquela mulher jovem e bonita 
[...]” (1), “Mudou muito, 
celulites, flacidez 
principalmente nos braços, 
antes era tudo bonitinho, o 
corpo todo mudou muito e 
ficou muito acabado” (1), 
“Não gosto do meu corpo, 
não consigo aceitar as 
mudanças nele” (1), 
“Atualmente não me sinto 
confortável com minha 
imagem, principalmente 
devido a flacidez e por ser 
gordinha” (1), “Não tão boa, 
eu fiquei com muita flacidez 
de uns anos para cá [...]” (1). 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O quadro 3, apresenta a percepção das mulheres idosas acerca da 

angústia. Pode ser observado que na visão das participantes a angústia é 

percebida como tristeza e sofrimento psíquico com frequência igual a 12, seguida 

de aperto no peito com frequência igual a 5, solidão com frequência 3 e sentimento 

negativo com frequência igual a 2. 

 

Quadro 3 - Percepção das mulheres idosas sobre angústia. 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS (f) UNIDADES TEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepção sobre 

angústia 

 

 

 

 

Tristeza/ Sofrimento 

psíquico 

 

 

 

 

12 

“Angústia é uma tristeza. A pessoa 

chora e senti-se mal” (1), 

“Angústia é uma tristeza grande 

[...]” (2), “Angústia é uma tristeza 

sem fim [...]” (1), “Angústia é uma 

tristeza profunda. Os sintomas são 

muito choro” (1), “Angústia é um 

quadro de tristeza. O sintoma é 

tristeza na alma” (1), “É uma 

tristeza que vem de dentro [...]” 

(1), “Angústia é um sentimento 

que 

causa sofrimento. Os sintomas 

são insônia, nervosismo e 
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ansiedade” (1). 

 

 

Aperto no peito 

 

 

5 

“Angústia é algo difícil de 

controlar. Quando me sinto 

angustiada tenho aperto no peito, 

falta de ar e fico muito repetitiva no 

que falo” (1), “Angústia é um 

aperto no coração e que faz eu 

chorar muito” (1), “Angústia é um 

aperto no peito, como a morte de 

um filho [...] (1). 

 

Solidão 

 

3 

“Angústia é preocupação e 

solidão, querer mudanças e não 

ter como mudar” (1), “Angústia é 

solidão. Quando estou 

angustiada só quero ficar só e 

trancada no quarto” (1). 

Sentimento Negativo 2 “Angústia é um sentimento 

negativo[...]” (1). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O quadro 4, apresenta a percepção das entrevistadas sobre a possibilidade 

da angústia provocada pelo corpo envelhecido. Pode ser observado de acordo com 

as respostas das participantes que prevaleceu a percepção da presença da angústia 

diante do corpo envelhecido, com uma frequência igual a 11, seguida da negação 

da angústia sobre o corpo envelhecido com frequência 8 e não soube responder com 

precisão apresentando frequência igual a 1. 
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Quadro 4 – Corpo envelhecido e angústia. 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS (f) UNIDADES TEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angústia e o corpo 

envelhecido 

 

 

 

 

 

Sim 

 

 

 

 

 

11 

“Sim, pois não aceito o meu corpo, 

provoca tristeza por lembrar que um 

dia fui jovem e bonita” (1), “ Provoca 

sim, não aceito como ele é hoje e 

me comparo com os corpos de 

outras pessoas que estão melhores 

que o meu e isso que angústia” (1), 

“Sim, eu tinha um corpo muito 

bonito e hoje me falta motivação 

para melhorar’ (1), “Sim, não me 

aceito da forma que sou. Queria ser 

melhor, 

mais bonita e bem feita de corpo” 

(1). 

 

 

Não 

 

 

08 

“Não, pois sou satisfeita com meu 

corpo”, (2), “ Não, pois aceito ele 

como é” (4), “Não, pois não ligo 

muito para a aparência [...]” (1), “ 

Não, nada prejudica, sou feliz com 

o meu corpo” (1). 

 

 

Não soube responder 

 

01 

“Não sei se é angústia, mas provoca 

insegurança quando me comparo 

com outras mulheres [...] (1). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para a análise dos dados foram utilizados dois métodos: a análise estatística 

e a análise de conteúdo. Em relação ao perfil sociodemográfico, considerou-se a 

variável gênero, que revelou que a amostra constituiu-se majoritariamente de 

mulheres idosas, corroborando com a realidade mundial e nacional como afirmam 

Nicodemo e Godoi (2010), no Brasil a feminização da velhice é um fator relevante 

no debate sobre o envelhecimento, as mulheres representam a maior parcela da 

população idosa, estima-se que as mesmas possam viver de cinco até sete anos 

mais que os homens. 

As discussões seguintes relacionam-se aos dados coletados através da 

entrevista semiestruturada. No que diz respeito a Percepção das mulheres idosas 
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sobre a velhice, constata- se a prevalência da percepção negativa, onde a velhice 

foi associada a solidão, doenças, limitações, insegurança, falta de perspectiva e 

morte. O processo de envelhecimento é acompanhado de perdas físicas e 

simbólicas que favorecem uma conotação negativa da velhice, diante desse 

negativismo acerca do envelhecimento Lima, Viana e Lazzarini (2011), relatam que 

a velhice está marcada por concepções negativas, pois é um momento da vida que 

geralmente não se pensa com antecedência e consequentemente não há uma 

preparação adequada para a mesma, além de vivermos em um contexto que 

supervaloriza a jovialidade, favorecendo dessa forma um verdadeiro temor e 

negação da velhice. 

A esse respeito na perspectiva psicanalítica, segundo expressam Silva e 

Finocchio (2011, p. 24) “A teoria psicanalítica associa o sujeito à ideia do 

inconsciente, sendo que este último não envelhece. Sendo assim, a velhice não 

modifica o psiquismo. O envelhecimento é caracterizado pelas perdas, 

desinvestimentos e investimentos objetais”. 

No tocante a percepção das mulheres idosas sobre a imagem corporal, 

prevaleceu a percepção negativa, onde as participantes utilizaram expressões como 

mudanças no corpo, tristeza, horrível, feio, acabado e não gosto. A esse respeito, 

Cherix (2015) relata que a percepção negativa da imagem corporal na pessoa idosa 

está associada a não aceitação da própria imagem somada a um contexto social 

marcado pela desvalorização do corpo envelhecido, prejudicando dessa forma o 

processo de subjetivação e favorecendo o isolamento dessa parcela da população, 

onde a falta de interação social por sua vez vai reduzir o fluxo libidinal. Ainda na 

ordem da autopercepção das mulheres idosas sobre a imagem corporal, não pode-

se deixar de citar o grande peso de influência exercido pela sociedade e mídia, tendo 

em vista que ocorre uma disseminação de um ideal de beleza e valorização da 

juventude. 

Quanto a percepção das mulheres idosas sobre angústia, as participantes 

desse estudo associaram angústia a tristeza e sofrimento psíquico, aperto no peito, 

solidão e sentimento negativo. Em relação a temática angústia sabe-se que a mesma 

é extremamente discutida no contexto psicanalítico. Carvalho (2012) relata a 

importância do conceito de angústia para Jean Laplanche onde o mesmo vai tratar 

a angústia embasada nas teorias de Freud, onde é levado em consideração o afeto 
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angústia diante de um acontecimento ou fato real, porém a angústia não ocorre 

dissociado do aspecto pulsional ou seja, mesmo que a situação real venha promover 

a angústia ela será nutrida e amparada pelo conflito pulsional. 

No que refere-se ao desfecho da entrevista que buscou investigar a relação 

entre corpo envelhecido e angústia, segundo a percepção das mulheres idosas que 

participaram dessa pesquisa, constata- se a prevalência de que o corpo envelhecido 

provoca angústia, justificando esse entendimento associando a causa da angústia a 

não aceitação das mudanças corporais decorrentes do tempo, comparações 

estéticas de quando eram mais jovens e em relação a outras mulheres, assim como 

a manifestação do desejo de tornarem-se mais bonitas. 

Para Lima (2013), a dificuldade de enfrentamento em relação ao corpo 

envelhecido, assim como o luto pela imagem pertencente ao passado, somada ao 

fato de não ser desejado pelo olhar de outro e nem por si mesmo, todo esse processo 

exige uma reorganização interna, porém quando não é possível essa elaboração 

pode ocorrer estagnação e a libido fica impossibilitada de agir, promovendo no 

sujeito angústia e melancolia. 

No tocante a angústia no contexto da velhice. Mucida (2006 apud SILVA; 

FINOCCHIO, 2011) relata que a proximidade de finitude da vida é um aspecto 

discutido no contexto da velhice, esse medo acontece entre o eu e o superego, isso 

ocorre em decorrência de um perigo que pode ser interno ou externo, gerando 

angústia no sujeito que está diretamente associada a diminuição do investimento 

libidinal, deste modo é relevante perceber que o inconsciente não reconhece a 

morte, o medo é diante da morte do desejo e não de uma morte física propriamente 

dita, ainda segundo a autora o desejo não está relacionado a idade, ao invés disso 

está associada a forma que o indivíduo se relaciona com os objetos. 

É relevante apresentar que apesar da não prevalência nesse estudo, parte da 

amostra da referida pesquisa afirmou não sentir angústia diante de seus corpos 

envelhecidos, onde associa- se a imagem corporal a aceitação, satisfação e 

felicidade. Diante disso, Lima (2013) afirma ser importante o reconhecimento das 

mudanças na aparência provenientes do tempo e elaborar os aspectos tidos como 

negativos, além de perceber que assim como é relevante o papel da sociedade e da 

cultura diante da pessoa idosa também é importante como o próprio indivíduo se 

coloca e dessa forma continuar ativo em relação aos investimentos libidinais. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A velhice é considerada uma realidade inevitável para todos que viverem 

muito e apresenta-se de forma diversificada, complexa, subjetiva e singular, onde a 

experiência e a percepção desse período e suas particularidades ocorrem de 

maneira individualizada devendo ser concebida como um processo resultante da 

trajetória de vida do sujeito e dos aspectos psicossocioculturais que o cercam. 

A angústia é um fenômeno que intriga os estudiosos desde os primórdios, é 

compreendida pela psicanálise como um fenômeno clínico que desafia os saberes 

da medicina. Nessa perspectiva, a proposta que se delineia neste estudo busca  

principalmente analisar a angústia feminina diante do corpo envelhecido mediante a 

visão psicanalítica.  

Os resultados obtidos indicaram com prevalência a percepção negativa da 

velhice, insatisfação pela própria imagem, a concepção de angústia como uma forma 

de sofrimento psíquico onde constata-se que a mesma também é decorrente do 

descontentamento corporal devido as mudanças ocorridas durante o processo de 

envelhecimento. 

A psicanálise entende que o sujeito se reconhece no olhar do outro, a pessoa 

idosa também se reconhece no olhar dos outros, diante disso, o presente estudo 

busca contribuir promovendo a reflexão sobre que tipo de olhar a sociedade como 

um todo lança para esse segmento da população, frequentemente um olhar de 

discriminação, exclusão e até mesmo temor, visto que estamos inseridos em um 

contexto que supervaloriza a jovialidade, ideais de beleza e produtividade que 

provocam angústia na pessoa idosa que se depara com a imagem corporal 

envelhecida e portanto não se enquadrando nos padrões exigidos, em especial nas 

mulheres que sofrem uma cobrança estética intensa. 

Consideramos que a presente pesquisa conseguiu atingir os objetivos 

propostos inicialmente, porém a mesma apresenta algumas limitações que devem 

ser mencionadas, como a amostra ser pequena e composta apenas pelo gênero 

feminino, além da possibilidade de distorções ou omissões por parte das 

entrevistadas. Diante disso, recomenda-se mais estudos sobre a temática em 
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questão, com amostras maiores, assim como, realizar com o gênero masculino para 

possíveis comparações e aprofundamento acerca do tema. 
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RESUMO 

 

 

O contexto acadêmico demanda diversas responsabilidades que, quando excedem o 
limite de adaptação do estudante, podem se tornar fonte de estresse. O estresse pode 
afetar o desempenho acadêmico, as relações interpessoais e a qualidade de vida 
como um todo.Nesse sentido, o presente estudo objetiva analisar a correlação entre 
o nível de estresse de estudantes universitários e a coabitação de animais 
domésticos, através de uma pesquisa de campo, descritiva e quantitativa. 
Participaram do estudo 126 universitários, sendo 64 que possuíam animais 
domésticos e 62 que não possuíam, selecionados por meio da técnica não-
probabilística por conveniência. Os instrumentos utilizados foram um questionário 
sociodemográfico e a Escala de Estresse Acadêmico (EEA). Após a aprovação do 
Comitê de Ética, iniciou-se a coleta de dados por meio virtual, através da plataforma 
Google forms.O estudo foi realizado considerando-se os aspectos éticos pertinentes 
a pesquisas envolvendo seres humanos, conforme a Resolução 466/12. Os dados 
foram analisados por meio do programa SPSS, utilizando-se da estatística descritiva 
com média e desvio padrão, e inferencial com comparação de médias por meio do 
teste t de student.A maioria dos participantes eram mulheres com idades entre 21 e 
23 anos, solteiras e sem atividade remunerada, realizando a primeira graduação.A 
maioria dos participantes possui algum tipo de animal doméstico, os mais citados 
foram cachorros e gatos.Não foram encontrados resultados significativos no nível de 
estresse dos participantes e na correlação com animais domésticos.Conclui-se que a 
coabitação de animais domésticos não exerce influência significativa no nível de 
estresse de estudantes universitários. 
 
Palavras-chave: Estresse acadêmico. Coabitação. Animais domésticos. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The academic context demands several responsibilities, when they exceed the 
student's adaptation limit, it can become a source of stress. Stress can affect academic 
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performance, interpersonal relationships, and quality of life as a whole. In this sense, 
the present study aims to analyze the correlation between the stress level of university 
students and the cohabitation of domestic animals, through descriptive and 
quantitative field research. 126 university students participated in the research, 64 of 
whom had domestic animals and 62 did not have for convenience. The instruments 
used were a sociodemographic questionnaire and the Academic Stress Scale (ASS). 
After approval by the Ethics Committee, data collection was started through virtual 
means through the Google forms platform. The study was carried out considering the 
ethical aspects pertinent to research involving human beings, according to Resolution 
No. 466/12. Data were analyzed using the SPSS software, applying descriptive 
statistics with mean and standard deviation, and inferential statistics with means 
comparison throughthe use of Student's t-test. Most of the participants were women 
between 21 and 23 years old, single, and not engaged in gainful activities, undergoing 
their first graduation. Most participants have some kind of domestic animal, the most 
cited were dogs and cats. No significant results were found in the participants' stress 
levels and the correlation with domestic animals. It is concluded that the cohabitation 
of domestic animals does not have a significant influence on the stress level of 
university students. 
 
Keywords: Academic stress. Cohabitation. Domestic animals. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A vida moderna é rodeada de funções e cobranças que exercem demasiada 

influência na vida e na rotina do indivíduo. São compromissos, horários, reuniões e 

prazos a cumprir, diversas responsabilidades e por vezes, não é possível adaptar-se 

a tais demandas, gerando elevados níveis de estresse. Segundo Lipp (2013), o 

estresse pode ser definido como um estado de tensão que ocasiona uma quebra no 

equilíbrio interno do organismo. Ocorre quando a pessoa é submetida a estímulos que 

provocam tensão, afetando o nosso equilíbrio interno e interferindo na funcionalidade 

e na realização de atividades.  

De maneira semelhante, o contexto acadêmico é cercado de agentes 

estressores, tais como trabalhos, leituras, estágios, provas, pesquisas, bem como as 

cobranças para cumprimento dos prazos estabelecidos. Várias responsabilidades e 

preocupações vivenciadas nesse ambiente pesam sobre o estudante, a saber: 

preocupações com alimentação, transporte e moradia que fazem com que este possa 

esgotar seus mecanismos de adaptação diante de tantos estímulos estressores. 
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A falta de mecanismos de adaptação diante do agente estressor pode causar 

diversos prejuízos à saúde do estudante, pois pode afetar a qualidade do sono, a 

qualidade da alimentação, das relações interpessoais, e influenciar negativamente o 

desempenho acadêmico. Além disso, o estresse também pode facilitar o surgimento 

de doenças, pois afeta o sistema imunológico de forma direta, tornando indivíduo mais 

vulnerável.  

Além de todas as demandas da vida acadêmica, os estudantes universitários 

também vivenciam sentimentos de solidão, principalmente os que vivem longe de 

suas famílias, pois alguns estudantes deixam sua cidade de origem e passam a residir 

em outros locais, sozinhos, com amigos ou com animais de estimação, como gatos e 

cachorros. A companhia animal exerce uma influência muito positiva para o estudante 

universitário, poispode auxiliar na redução do nível de estresse, na melhora do 

desempenho acadêmico e na recuperação de doenças, além de estimular a 

afetividade e diminuir o sentimento de solidão. Atualmente, os animais domésticos, 

além de ser uma companhia para humanos, também são utilizados para fins 

terapêuticos.   

No Brasil, já são realizadas diversas modalidades de Terapia Assistida por 

Animais (TAA). Trata-se de uma prática realizada por profissionais da saúde, que 

utiliza animais como ferramenta terapêutica para auxiliar no tratamento de crianças e 

adultos com diversos tipos de diagnósticos, possuindo resultados comprovados na 

melhora dos pacientes a ela submetidos (LIMA; SOUZA, 2018).  

 

 

2 ESTRESSE: CONCEITOS E FASES 

 

 

O estresse pode ser entendido como qualquer estímulo que solicite demandas 

internas ou externas e ultrapasse os limites de adaptação do indivíduo (BUBLITZ et 

al., 2016). Para Sardá Júnior, Legal e Jablonski Júnior (2014), o estresse é um 

processo, pois envolve uma cadeia de reações que objetivam adaptar o organismo a 

exigência do ambiente em tomar uma decisão rápida. Assim, pode ser entendido 

como uma resposta necessária para a conservação da vida do organismo. Nesse 



610 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

sentido, o organismo está alerta para responder rapidamente a situações que causem 

medo, excitação ou confusão (TORQUATO et al., 2010). 

Alguns autores caracterizam o estresse como um estímulo, enquanto outros o 

descrevem como uma reação ou resposta. Lipp (2005) aponta que o estresse é um 

estado de tensão física e mental que causa um desequilíbrio no funcionamento do 

corpo, enfraquecendo o sistema imunológico e tornando-o suscetível a doenças. 

Segundo a autora, as doenças não são causadas diretamente pelo estresse, ele 

favorece o desenvolvimento das quais o indivíduo já tinha uma predisposição, e por 

afetar o sistema imunológico, abre espaço para doenças oportunistas (LIPP, 2013). 

Hans Selye foi o primeiro a conceituar o estresse, descrevendo-o como sendo 

uma reação inespecífica do organismo diante de qualquer coisa que lhe foi solicitada 

(GREENBERG, 2002). Inicialmente, Selye nomeou sua descoberta de Síndrome 

Geral da Adaptação, por que o organismo busca se adaptar e organizar suas defesas 

diante de qualquer agente estranho. Mais tarde, chamou de Síndrome de estresse 

biológico, referindo-se ao impulso do organismo em reagir diante da adaptação. E por 

fim, chegou a uma diferenciação dos fenômenos envolvidos nesse processo, estresse 

e estressor. O estresse seria uma condição que permite o organismo adaptar-se 

diante de demandas, enquanto o estressor é o que motiva o organismo a se adaptar 

(FARNÈ, 2003).  

Selye resumiu a reação ao estresse como sendo um processo de três fases, a 

primeira fase é a fase de alarme, a segunda é a fase de resistência, e a terceira fase 

é a exaustão (GREENBERG, 2002). Segundo Silva, Goulart e Guido (2018), a fase 

de alarme tem início logo após a ação do estímulo estressor, podendo ser consciente 

ou não. Essa fase pode ser entendida como uma reação natural do corpo para atender 

as demandas. Os sintomas característicos são: sudorese, taquicardia, irritabilidade, 

alterações na pressão arterial, tensão muscular, e outros.  

A fase de resistência tem início se o estímulo estressor persistir, nessa fase o 

organismo trabalha para adaptar-se e sobreviver ao estressor. O objetivo dessa fase 

é adaptar o organismo ao estressor. Os sintomas são: falta de apetite, nervosismo, 

medo, impotência sexual, isolamento social e ansiedade.  

Com a persistência do estressor e a ausência de equilíbrio do organismo, tem 

início a fase de exaustão, onde o sujeito fica vulnerável a doenças e até a morte. 

Nessa fase há uma falha nos mecanismos de adaptação e o organismo está com 
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poucas energias para responder ao agente estressor. Os sintomas da fase de 

exaustão são semelhantes aos da fase de alarme, mas em maior intensidade. Podem 

ocasionar o surgimento de doenças cardíacas, respiratórias, gastrointestinais e 

outros, aqui o organismo não consegue estabelecer o equilíbrio, podendo chegar à 

morte.   

Ampliando o modelo trifásico de Selye, Lipp (2014) propõe um modelo 

quadrifásico, após a identificação de outra fase do estresse, a fase de quase-

exaustão. Essa fase fica entre a fase de resistência e exaustão, e é caracterizada pelo 

início do adoecimento em decorrência do aumento da produção de cortisol, agindo de 

modo a destruir as defesas imunológicas. A resistência física e emocional sede e o 

organismo não consegue se adaptar ao agente estressor. Caso não se tenha alívio 

diante da remoção desses estressores ou por meio de estratégias de enfrentamento, 

a fase de exaustão se inicia.  

Na sociedade atual tudo é muito volátil, as mudanças ocorrem de maneira 

rápida e profunda, e como consequência desse ritmo o mundo está a cada dia mais 

estressante. Fatores como assaltos, novas tecnologias, desestruturação familiar, boas 

oportunidades de carreira, excesso de competitividade e outros fatores contribuem 

para os altos níveis de estresse (LIPP, 2014). Esse ritmo estressante afeta todas as 

instituições sociais, família, escola, ambientes organizacionais, e nesse cenário o 

ambiente acadêmico também está incluído profundamente. 

 

 

3 ESTRESSE ACADÊMICO 

 

 

A chegada à faculdade é caracterizada por mudanças significativas no estilo de 

vida do estudante, que inevitavelmente passa por um processo de adaptação 

caracterizado por novas responsabilidades (MORETTI; HUBNER, 2017). Essas 

responsabilidades podem ser apontadas como agentes estressores, sendo elas, as 

atividades acadêmicas, responsabilidades financeiras, a competitividade e ansiedade 

(ALFREDO; BIONDI; MANNA, 2016). 

Corroborando com esse pensamento, Credé e Niehorster (2012 apud SILVA, 

2017, p. 15) ressaltam que: 
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É perceptível que os inúmeros desafios que marcam o ingresso no ensino 
superior ultrapassam as exigências acadêmicas. A inserção a esse novo 
ambiente apresenta mais demandas para aluno, que terá que gerenciar suas 
novas responsabilidades, como aprender a gerir suas finanças, lidar com a 
separação de amigos e familiares e começar a tomar decisões relativas à sua 
carreira. 

 

Na vida acadêmica o estudante está sempre rodeado de muitas informações e 

atividades, como assimilar o conteúdo apresentado, assistir aulas, realizar trabalhos 

e pesquisas, exercícios, provas, e, além disso, relacionar todo este conteúdo ao 

contexto prático (FERREIRA; INDALÉCIO, 2018). 

O estresse ocorre quando o estudante não consegue lidar com as demandas 

que ultrapassam seus recursos de enfrentamento,afetando seu bem estar, a 

capacidade de concentração e memória, o desempenho acadêmico e suas relações 

interpessoais (BUBLITZ et al., 2016). O estresse ainda provoca um desgaste da 

qualidade de vida, e pode ser considerada uma questão crítica, pois a maioria dos 

estudantes possui altos níveis de estresse (ALFREDO; BIONDI; MANNA, 2016). Por 

influenciar a qualidade de vida, o estresse, consequentemente afeta a qualidade do 

sono e alimentação do estudante.  

Segundo Obrecht et al. (2015), muitas pesquisas ressaltam a importância do 

sono na aprendizagem, porém, entre os estudantes de graduação, há uma tendência 

a qualidade de sono insatisfatória, esse fato decorre de fatores como tensão, estresse, 

uso excessivo de redes sociais entre outros fatores.  

Corroborando com autores supracitados, Araújo et al. (2016) apontam que a 

má qualidade do sono dos estudantes universitários tem sido abordada atualmente 

como um problema de saúde pública mundial. Segundo estes autores, os 

universitários são vulneráveis a problemas de sono, a poluição química, visual e 

sonora, mesmo sendo aparentemente saudáveis.  

Para os estudantes que deixam a casa dos pais, cuidar da própria alimentação 

é uma tarefa nova, que geralmente é negligenciada pelo fato de estarem mais 

preocupados em ter um bom desempenho acadêmico, participar da vida cultural 

proporcionada pela universidade e em desenvolver uma rede de relacionamentos, 

nesse cenário a alimentação saudável acaba ficando em segundo plano (ALVES; 

BOOG, 2007).  

Penaforte, Matta e Japur (2016) apontam que o estresse afeta o 

comportamento alimentar de modo a redirecionar as escolhas para alimentos ricos em 



613 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

gordura e açúcar, que possuem maior valor energético. Um estudo realizado com 

estudantes de uma universidade de Santa Catarina, por Busato et al. (2015), 

identificou que a maioria (51 e 54%) dos estudantes consome doces e frituras pelo 

menos uma vez na semana, e 30% possui consumo diário.  

Outro estudo, realizado por Alves e Boog (2007), expõe que a refeição de 

melhor qualidade realizada pela maioria dos estudantes (72%) era o almoço, pois era 

feito no restaurante universitário, enquanto as outras refeições eram negligenciadas, 

sendo incompletas ou totalmente ausentes.  

Teixeira et al. (2008 apud SILVA, 2017) também ressaltam outros fatores não 

diretamente acadêmicos que afetam o estudante universitário, como a motivação do 

indivíduo, as relações interpessoais desenvolvidas no ambiente universitário, o fato 

de morar ou não com a família e suas estratégias para enfrentar possíveis 

adversidades. 

A respeito desses fatores, Rhodes (2014 apud BARROSO; OLIVEIRA; 

ANDRADE, 2019) chama atenção para o sentimento de solidão. Segundo este autor, 

a solidão é um sentimento muito presente nos primeiros anos da faculdade e 

impactam de forma negativa na população universitária, os estudantes atribuem esse 

sentimento ao novo ambiente, as situações estressantes e relacionamentos 

insatisfatórios.  

Uma alternativa para diminuir o sentimento de solidão é a adoção de animais 

domésticos. Segundo Albuquerque (2013, p.11), “as pessoas encontram num animal 

de estimação a satisfação de cuidar do próximo. Com o benefício de uma terapêutica 

de cura para a alma e beleza na diversidade [...]”. A presença de uma companhia 

animal foi reconhecida por Melson e Fine (2006 apud MELO, 2014) como um apoio 

social, apoio este que colabora na redução do estresse, na recuperação de doenças, 

no enfrentamento de adversidades e no melhor desempenho acadêmico. 

 

4 ANIMAIS DOMÉSTICOS: CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS E BENEFÍCIOS A 

SAÚDE HUMANA 

 

A relação entre homem e animal existe desde o início da humanidade 

(IDALENCIO, 2019), com o principal propósito de garantir a sobrevivência humana 

(BUTARELLI; BLOCH, 2019). Ao longo de todo processo evolutivo, o homem 
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percebeu que os animais poderiam oferecer ameaça e perigo, mas também poderiam 

ser úteis auxiliando nas necessidades diárias, como caça, proteção das cavernas, e 

ainda como transporte e vestuário (CAETANO, 2010). 

Essa relação foi se modificando ao longo do tempo e alguns animais 

aproximaram-se mais do homem, passando até a coabitar com ele, iniciando assim o 

processo de domesticação (WITTER, 2016). Idalencio (2019) pontua que o processo 

de domesticação teve início com os animais mais dóceis, como a ovelha e o cachorro. 

A ovelha oferecia lã e leite, enquanto os cachorros eram auxilio nas caças. Depois, 

foram domesticados bois, vacas, cavalos e porcos, que eram utilizados de várias 

formas.  

Humanos e animais foram aprendendo ao longo dos anos a conviver um com 

o outro, e essa aproximação trouxe vantagens para ambos. Com o passar do tempo, 

tornaram-se companheiros e cultivaram uma relação de respeito e cumplicidade 

(CAETANO, 2010). Os cuidados com os animais domésticos também sofreram 

mudanças, pois antes morriam de velhice, eram alimentados com restos de comida e 

viviam nos quintais das casas. Hoje, ocupam um espaço maior na sociedade e no 

contexto familiar, possuem alimentação especial e são considerados parte da família 

(WITTER, 2016).  

Essas mudanças na relação entre homem e animal trouxeram diversos 

benefícios à saúde humana. Segundo Berzins (2000 apud CAETANO, 2010), a 

interação com animais domésticos auxilia na redução de problemas como ansiedade, 

problemas cardíacos e estresse. Esse é o chamado “efeito pet”, quando um animal de 

estimação ocasiona benefícios para a saúde e bem estar psicológico do indivíduo 

(ALLEN, 2003 apud MELO, 2014). 

Corroborando com essa ideia, Witter (2016) aponta que esses benefícios 

incluem tanto a saúde física quanto psicológica.Segundo este autor,um estudo 

publicado em 2001 no Journalofthe American AssociationofHuman-Animal Bond 

Veterinarian (AAHABV) da África do Sul, comprovou que após 15 a 20 minutos de 

interação com animais, são liberados neurotransmissores como dopamina, que 

aumenta o prazer;fenilatalamina, que causa aumento do ânimo; e endorfina, que é 

responsável pela sensação de bem-estar. Também são liberados hormônios como 

oxitocina, prolactina e cortisol, que aumentam a confiança, o vínculo social e diminuem 

o estresse, respectivamente. 
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Segundo Costa (2006 apud PASSOS, 2019), a convivência com os animais 

domésticos provoca uma melhora significativa na qualidade de vida dos donos, pois 

diminuem sentimentos de solidão, melhoram as funções físicas e emocionais, além 

de aumentar estados de felicidade.   

Em estudo realizado por Giumelli e Santos (2016), observou-se, através dos 

relatos dos donos de cães e gatos, que os sentimentos que surgem da relação com o 

animal são amor, carinho, alegria, compaixão, sentimento de não estar só, 

acompanhado do alívio em ter a companhia do animal e sensação de relaxamento. 

Para os donos, a maior vantagem em se ter um animal de estimação está no 

companheirismo e amizade que provém dessa relação. A companhia é um fator 

importante e essencial na promoção da saúde mental, e apresenta como vantagens a 

obtenção de amor, prazer, carinho e proteção. Além disso, os referidos animais 

possibilitam a interação do dono com outras pessoas (MIRANDA, 2011).  

Savalli e Ades (2016 apud PASSOS, 2019) apontam que o toque e o contato 

com o outro são necessários para o ser humano, mas os padrões da vida moderna 

promovem certo distanciamento entre as pessoas. Nesse sentido, o ato de acariciar 

um animal pode promover uma redução no nível de estresse ocasionado pela falta de 

interação social entre humanos. 

A respeito da redução do nível de estresse, Friedmann (2006 apud MELO, 

2014) aponta que pessoas submetidas a iguais condições estressantes apresentam 

como resposta menor nível de estresse na presença de animais de estimação do que 

na ausência destes.  

Além de todos os benefícios supracitados, o convívio com animais domésticos 

possibilita ao ser humano a oportunidade de cuidar de outro ser, satisfazendo um 

instinto que é inato ao homem, aumentando assim, o sentimento de responsabilidade 

com algo que é externo a ele mesmo e melhorando de forma significativa estados de 

saúde negativos. (TATIBANA; COSTA-VAL, 2009 apud PASSOS, 2019). 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo geralcomparar o nível de 

estresse de estudantes que coabitam com animais domésticos e estudantes que não 

coabitam,e como objetivos específicos caracterizar a amostra de acordo com os 

dados sociodemográficos e avaliar o nível de estresse dos estudantes 

universitários.Como hipóteses, acredita-se que estudantes possuem altos níveis de 
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estresse e que estudantes que coabitam com animais domésticos possuem menores 

níveis de estresse do que estudantes que não coabitam.  

 

 

5 METODOLOGIA 

 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo descritiva a qual 

analisa, observa, registra e correlaciona determinada variável, sem a manipulação 

destas e busca avaliar a frequência de fenômenos e sua relação com outros (CERVO; 

BERVIAN; SILVA, 2007). E de natureza quantitativa, que segundo Mascarenhas 

(2012, p. 45) “baseia-se na quantificação para coletar e, mais tarde, tratar os dados 

obtidos”. Foi realizada em ambiente virtual por meio da plataforma Google forms. 

Participaram da pesquisa 126 pessoas, sendo 64 que possuíam animais 

domésticos e 62 que não possuíam,selecionadas por meio da técnica não 

probabilística por conveniência. Como critério de inclusão, o participante deveria ser 

estudante universitário, estar matriculado em um curso de graduação no estado da 

Paraíba, ser maior de 18 anos e estar de acordo com o termo de consentimento livre 

esclarecido – TCLE. Foram excluídos os participantes que não completaram o 

preenchimento dos instrumentos.  

Foram utilizados dois instrumentos para a coleta de dados, um questionário 

sociodemográfico e a Escala de Estresse Acadêmico (EEA), desenvolvida por Freires 

(et al., 2018). O questionário sociodemográfico, construído pela pesquisadora, tinha 

como objetivo caracterizar a amostra do estudo, e continha informações gerais a 

respeito dos participantes, como: idade, sexo, estado civil, curso e semestre em que 

está matriculado e se possuía ou não algum animal doméstico.A escala de estresse 

acadêmico (EEA), desenvolvida por Freires (et al., 2018), é constituída por 13 itens 

com afirmações referentes ao contexto acadêmico, classificadas em escala tipo Likert 

de cinco pontos.  

Após a aprovação do comitê de ética em Pesquisa do Centro Universitário de 

João Pessoa – UNIPÊ foram iniciados os procedimentos para a coleta de dados. Os 

dados foram coletados de maneira virtual, através da plataforma Google forms. Os 

instrumentos foram digitalizados em seu formato original, sendo emitido um link para 

acesso. O link de acesso foi divulgado por meio de redes sociais e compartilhado com 
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estudantes universitários da Paraíba. O envio do link estava acompanhado de um 

texto explicativo, detalhando o intuito da pesquisa e seu caráter sigiloso, também foi 

informado que o participante poderia desistir de responder a pesquisa a qualquer 

momento.  

Ao acessar o link, o participante tinha acesso inicialmente ao Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), e deveria ler e selecionar a opção que 

confirma que está de acordo com os termos da pesquisa. Assim, poderia dar 

continuidade, respondendo o questionário sociodemográfico, onde tinham perguntas 

pertinentes aos objetivos da pesquisa, preservando a identidade do sujeito. Após 

responder o questionário sociodemográfico, o participante responderia a escala de 

estresse acadêmico. Ao finalizar o preenchimento dos dados e do instrumento, uma 

breve mensagem era emitida agradecendo a participação do estudante. Caso o 

participante desistisse de responder a pesquisa, a mensagem também era emitida. 

Os resultados do questionário sociodemográfico e da escala de estresse 

acadêmico (EEA), foram analisados por meio do pacote estatístico SPSS em sua 

versão 19.0, utilizando-se da estatística descritiva: média e desvio padrão, e 

inferencial com comparação de médias por meio do teste t de student. Este estudo foi 

realizado considerando-se os aspectos éticos pertinentes as pesquisas envolvendo 

seres humanos, de acordo com a Resolução nº 466/12. 

 

 

6 RESULTADOS 

 

 

Os resultados da pesquisa serão apresentados nas tabelas a seguir. Na tabela 

1 são apresentados os dados sociodemográficos gerais da amostra, como gênero e 

faixa etária.  

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas da amostra 

Variável N % 

Idade   
Entre 18 - 20  31 24,6 
Entre 21 - 23  61 48,4 
Entre 24 - 25  10 7,9 
Acima de 25 24 19,0 
Gênero    
Feminino 106 84,1 
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Masculino 18 14,3 
Não-binário 2 1,6 
Estado civil   
Solteiro (a) 114 90,5 
Casado (a) 10 7,9 
União Estável 1 0,8 
Divorciado (a) 1 0,8 
Atividade remunerada   
Sim 37 29,4 
Não 89 70,6 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 De acordo com os dados coletados na pesquisa, a maioria dos participantes 

eram mulheres (84,1%) com idades entre 21 e 23 anos, solteiras e que não exercem 

atividade remunerada. Apenas 18 homens participaram da pesquisa e 2 participantes 

de gênero não-binário. 

 

Na tabela 2 estão expostos os dados referentes à coabitação de animais domésticos. 

 

Tabela 2 – Características de coabitação de animais domésticos  

Variável  N % 

Possui animal   
 

Sim  64 50,8 
Não 62 49,2 
Tipo de animal   
Gato 17 26,6 
Cachorro 27 42,2 
Cachorro e gato 15 23,4 
Pássaro  1 1,6 
Cachorro e outro  4 6,2 
Número de animais    
Entre 1-3 52 81,3 
Entre 4-6 10 15,6 
Mais de 6 2 3,1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os dados referentes à coabitação de animais domésticos, conforme exposto 

na Tabela 2, mostram que a maioria dos participantes da pesquisa possui algum tipo 

de animal doméstico (50,8%), os mais citados foram cachorros (42,2%) e gatos 

(26,6%)respectivamente. Além disso, a maioria dos participantes (81,3%) possui entre 

1 e 3 animais domésticos.    

Na tabela 3 são apresentadas as características acadêmicas dos participantes.  
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Tabela 3 – Características acadêmicas 

Variável N % 

Curso    
Ciências exatas 18 14,3 
Ciências humanas  35 27,8 
Ciências da saúde  65 51,6 
Ciências biológicas  5 4,0 
Ciências agrárias  3 2,4 
Turno do curso   
Matutino 29 23,0 
Vespertino  31 24,6 
Noturno 47 37,3 
Integral  19 15,1 
Semestre   
Entre 1° - 5° 41 32,5 
Entre 6°- 10° 85 67,5 
Instituição de ensino   
Federal 47 37,3 
Estadual  3 2,4 
Privada 78 60,3 
Primeira graduação   
Sim  102 81,0 
Não  24 19,0 

Fonte: Dados da pesquisa   

  

Já de acordo com as características acadêmicas, a maioria dos participantes 

está realizando a primeira graduação (81%), cursando a segunda metade do curso, 

entre o sexto e décimo semestre (67,5%), no período noturno (37,3%). A maioria 

estuda em cursos de ciências da saúde (51,6%), em instituições privadas (60,3%). 

  

A tabela 4 refere-se ao detalhamento dos itens da escala de estresse 

acadêmico. 

 

Tabela 4 - Detalhamento dos itens da escala de estresse acadêmico  

Item Média Desvio Padrão 

A forma como as atividades são distribuídas no meu 
curso tem me deixado nervoso. 

3,62 
 

1,10 

No curso, a falta de autonomia na execução das 
minhas atividades acadêmicas tem sido 
desgastante. 

3,09 1,16 

Tenho me sentindo incomodado com a falta de 
confiança dos meus professores sobre os meus 
trabalhos. 

2,06 1,27 

Sinto-me irritado com a deficiência na divulgação de 
informações sobre decisões acadêmicas. 

3,56 1,24 

Sinto-me incomodado por ter que realizar atividades 
que estão além da minha capacidade. 

2,84 1,39 

Tenho me sentido incomodado com a deficiência na 
minha formação profissional. 

3,25 1,43 

Fico de mau humor por me sentir isolado na 
Universidade. 

2,29 1,31 
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Fico irritado por ser pouco valorizado por meus 
professores. 

2,29 1,31 

As poucas perspectivas de crescimento na carreira 
profissional têm me deixado angustiado. 

3,32 1,37 

Tenho me sentido incomodado por me dedicar a 
atividades abaixo do meu nível de habilidade. 

2,40 1,32 

A competitividade na Universidade tem me deixado 
de mau humor. 

2,80 1,43 

A falta de compreensão sobre quais são as minhas 
responsabilidades na Universidade tem me causado 
irritação. 

2,70 1,29 

O tempo insuficiente para realizar meu volume de 
trabalhos acadêmicos deixa-me nervoso. 

3,96 1,20 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Considerando que a escala varia de 1 a 5, onde 1 refere-se a discordo 

totalmente e 5 concordo totalmente, observou-se que o índice geral de estresse se 

encontra em torno da média (M=2,93 DP= 0,78). Conforme o detalhamento dos itens 

exposto na tabela, a maioria dos participantes obteve médias entre 2,06 e 3,96. O item 

13 referente ao tempo para realizar trabalhos acadêmicos foi o de maior média entre 

os participantes (M= 3,96 DP= 1,20), enquanto o de menor média foi o item 3, 

referente a falta de confiança dos professores sobre os trabalhos acadêmicos (M=2,06 

DP=1,27). 

 

Para analisar a comparação entre o nível de estresse dos participantes que 

possuem animais domésticos e estudantes que não possuem, foi realizado um teste t 

de Student para amostras independentes, conforme exposto na tabela 5. 

 

Tabela 5: Comparação entre estresse e coabitação de animais domésticos 

Possui animal N Média Desvio Padrão 

Sim 64 3,06 0,79 
Não 62 2,80 0,76 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Participaram da pesquisa 64 estudantes que possuíam animais domésticos 

(M=3,06 DP= 0,79) e 62 estudantes que não possuíam (M=2,80 DP= 0,76). Verificou-

se que não há diferença significativa [t (124) = 1,88; p > 0,05] entre os dois grupos. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

 Em relação aos dados obtidos na pesquisa, observa-se que os estudantes 

universitários da amostra possuem níveis de estresse abaixo do esperado. Deste 

modo, rejeita-se a hipótese de pesquisa que afirma que estudantes universitários 

possuem altos níveis de estresse. Além disso, não foram encontradas diferenças 

significativas no nível de estresse dos estudantes que possuem animal e os que não 

possuem.  

Os resultados obtidos diferiram da hipótese de pesquisa e em decorrência disso 

apontam-se como justificativas:O apoio social recebido pelos participantes, a 

resiliência como fator protetivo e o aumento com a preocupação com questões de 

saúde mental e bem estar.   

Um estudo realizado por Almeida et. al., (2018) com estudantes de 

enfermagem, identificou que os estudantes satisfeitos com o apoio social percebido 

apresentaram baixa intensidade de estresse na maioria dos domínios avaliados na 

pesquisa, com destaque maior para o apoio de membros da família. Fonseca (2017) 

aponta que apesar de o estresse ser um fator que impacta de forma negativa na vida 

do estudante, o apoio social e a resiliência são entendidos como fatores de proteção. 

Nesse sentido, entende-se que ter uma rede de apoio social como família e amigos é 

fator benéfico para diminuição do estresse. 

O baixo nível de estresse da amostra também pode ser justificado devido à 

crescente preocupação com a saúde mental e bem estar dos estudantes. Nos últimos 

anos os estudos relacionados à saúde mental dos universitários têm crescido 

significativamente no Brasil, considerando a importância do tema para a promoção e 

desenvolvimento de ações psicossociais de prevenção e remediação de fatores que 

podem ser fontes de sofrimento (CASTRO, 2017).  

Segundo Belasco, Passinho e Vieira (2019), o ministério da educação tem 

cobrado das instituições de ensino públicas e privadas a implantação de serviços 

psicopedagógicos, que incluam profissionais como psicólogos, assistentes sociais e 

pedagogos,evidenciando ainda mais a preocupação com a saúde mental e bem estar 

dos estudantes. Isto pode ser apontado como um aspecto positivo na redução de 

estressores no ambiente acadêmico.  
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Nos resultados referentes àcomparação do nível de estresse entre estudantes 

com e sem animais, não foram encontradas diferenças significativas. Os resultados 

obtidos com a amostra pesquisada contrapõem-se as pesquisas encontradas na 

literatura.Segundo Berzins (2000 apud CAETANO, 2010), a interação com animais 

domésticos auxilia na redução de problemas como ansiedade, problemas cardíacos e 

estresse. Corroborando com essa idéia, Friedmann (2006 apud MELO, 2014) aponta 

que pessoas submetidas a iguais condições estressantes apresentam como resposta 

menor nível de estresse na presença de animais de estimação do que na ausência 

destes.  

Apesar de muitos estudos comprovarem a eficácia e benefícios provocados 

pela coabitação com animais domésticos, especialmente relacionados ao estresse, 

não foi possível comprovar esta hipótese na amostra participante da pesquisa.  

 

 

8 CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se que o estresse é um processo que prejudica o funcionamento do 

estudante universitário de forma significativa em vários âmbitos da vida, porém, 

algumas características podem servir como protetoras ao estresse, levando a sua 

redução, como o apoio social e a resiliência. Apesar de muitos estudos apontarem os 

benefícios consequentes da convivência com animais domésticos, a redução do 

estresse e outros aspectos positivos para a saúde, não foram encontrados resultados 

significativos na amostra pesquisada. Mostrando que a coabitação de animais 

domésticos não exerce influência significativa no nível de estresse de estudantes 

universitários.    

 Desse modo, entende-se que existem outros fatores que podem ser apontados 

como tendo maior relevância para a redução do estresse. Identificar esses fatores 

protetivos é essencial para desenvolver ações que visem à melhoria da qualidade de 

vida da população universitária, com foco para a saúde mental. Para que assim possa 

promover uma aprendizagem satisfatória e gerar profissionais capacitados e 

saudáveis a partir de um olhar sensível, acolhedor e empático, que entenda as 

necessidades desse público.   
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Como limitações, aponta-se a escassez de pesquisas atuais referentes aos 

benefícios da interação homem-animal. Além da dificuldade para encontrar 

estudantes que não tivessem animais domésticos. Para estudos futuros, sugere-se a 

elaboração de pesquisas que explorem os benefícios da coabitação de animais para 

a saúde humana, bem como a utilização de amostras maiores, que incluam 

estudantes de outros estados do Brasil e analisem outros fatores relacionados ao 

estresse, para assim desenvolver estratégias que possibilitem a redução de potenciais 

estressores e promovam a saúde física e psicológica dos estudantes universitários.  

 Dessa forma, destaca-se que a psicologia pode contribuir no desenvolvimento 

de intervenções direcionadas para a redução de estímulos estressores no ambiente 

acadêmico envolvendo professores e alunos, bem como ações que potencializem os 

fatores protetivos, considerando os aspectos subjetivos e o contexto social de cada 

estudante.   
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RESUMO 

 

 

Atualmente, o abuso presente em relacionamentos é um problema de saúde pública 
e de interesse em diversas áreas, sendo assim requer discussões, pois, apesar dos 
avanços que resguardam a mulher vítima de situações de violência, ainda é um 
problema que necessita de atenção. A pesquisa realizada teve o objetivo de verificar 
as atitudes femininas frente aos relacionamentos abusivos, por meio de uma pesquisa 
de campo, descritiva e quantitativa. Participaram do estudo 128 mulheres, 
selecionadas por meio da técnica não probabilística por conveniência. Os 
instrumentos utilizados foram: um questionário sociodemográfico e a Escala de 
Atitude de Mulheres sobre a Permanência em Relacionamentos Abusivos. Após a 
aprovação do Comitê de Ética, iniciou-se a coleta de dados. O estudo foi realizado 
considerando-se os aspectos éticos pertinentes a pesquisas envolvendo seres 
humanos, conforme a Resolução 466/12. Os dados foram analisados utilizando-se da 
estatística descritiva e inferencial, através do programa SPSS. Constatou-se que a 
maioria das participantes estava entre 18 a 23 anos, namorando, de 4 meses a 4 anos 
de relacionamento, exercendo atividade remunerada e escolaridade em nível superior 
incompleto, 99,2% da amostra dizem saber o que é relacionamento abusivo. Os 
resultados indicam que a amostra não aceita opiniões alheias em seu relacionamento, 
um fator que causa a permanência em relacionamento abusivo é a esperança de que 
o companheiro mude e o que mais dificulta a saída é o tempo de envolvimento. 
Conclui-se que a atitude das mulheres frente ao abuso é de não aceitação de opiniões 
ou imposições.  
 
Palavras-chave: Patriarcado. Relacionamento abusivo. Crenças. 
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ABSTRACT 

 

 

Currently, abuse present in relationships is a public health problem and it is an 
interesting subject of study in several areas, so it requires discussions, because, 
despite the advances that protect women who are victims of situations of violence, it is 
still a problem that needs attention. The study’s purpose has been to verify the feminine 
attitudes towards abusive relationships. It is a quantitative descriptive field research 
that was carried out with 128 women, selected through the non-probabilistic technique 
for convenience. The instruments used were: a sociodemographic questionnaire and 
the Escala de Atitude de Mulheres sobre a Permanência em Relacionamentos 
Abusivos [Women's Attitude on Staying in Abusive Relationships Scale]. After approval 
by the Ethics Committee, data collection started. The study was carried out considering 
the ethical aspects pertinent to research involving human beings, according to 
Resolution No. 466/12. The data were analyzed using descriptive and inferential 
statistics, using the SPSS software, which found that the majority of participants were 
between 18 and 23 years old, dating, from 4 months to 4 years in a dating relationship, 
most of whom exercise gainful activity and with incomplete higher education, 99.2 % 
of the participants say they know what an abusive relationship is. The results indicate 
that women do not accept the opinions of others in their relationships. A factor that 
causes them to remain in an abusive relationship is the hope that the partner will 
change and what most hinders the exit is the time of involvement. It is concluded that 
the attitude of women towards abuse is of non-acceptance of opinions or impositions.  
 
Keywords: Patriarchate. Abusive relationship. Beliefs. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Relacionamentos amorosos estão expostos a diversos conflitos, oriundos da 

falta de interesse, falta de empatia, de amor, discussões, discordâncias, desavenças, 

entre outros fatores. A expectativa de que o relacionamento será para vida toda, de 

que o sujeito vai viver um conto de fadas, muitas vezes é destruído por situações 

controladoras e abusivas que acaba por desgastar o relacionamento. 

Um relacionamento abusivo é caracterizado pela vontade de controlar, dominar 

e ter excesso de poder sobre o parceiro. Neste sentido, a mulher passa a ser uma 

espécie de objeto de contentamento aos desejos desse conjugue, enquanto os seus 

são postos em declínio. Surge de forma disfarçada e vai tomando uma proporção 

altamente destrutiva. Ao se falar sobre relacionamento abusivo tem-se a ideia de 

violência física, mas esta não é a única forma de violência que se encontra em tal 
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relacionamento, pode existir também a violência psicológica, sexual, patrimonial e até 

moral (NASCIMENTO, 2018). 

No Brasil, 70% dos históricos de agressão são causados por alguém com quem 

a vítima teve ou tem vínculo afetivo e que são frequentes. Cerca de 2,1 milhões de 

mulheres são agredidas por ano, 175 mil por mês, 5,8 mil por dia, 4 por minuto e uma 

a cada 15 segundos. Apesar das lutas para que seja modificada essa realidade, ainda 

encontramos entranhados na atual sociedade comportamentos tão arcaicos, onde a 

mulher torna-se submissa ao relacionamento e o homem impõe seu poder sobre tal 

(JESUS, 2015). 

Existem diversas leis, projetos, instituições que buscam proteger a mulher e 

trazer integridade a estas. Porém, é de extrema relevância que certos estigmas 

negativos quanto à permanência da mulher sejam rompidos e que estas saibam 

reconhecer a violência velada em seus relacionamentos e tenham segurança para 

que possam vir a se libertar de tais situações. Apesar dos referidos avanços, ainda 

existem diversas vítimas que não conhecem seus direitos, como também não 

possuem informação acerca do assunto. 

A relevância deste tema se dá por ser um tema atual, que perdura há muitos 

anos, além da sua magnitude de destruição não apenas da mulher, como também a 

toda família. A identificação desse relacionamento abusivo pode vir a prevenir 

situações mais graves de violência e até o feminicídio. É preciso que a mulher tenha 

consciência desses abusos e que não naturalize tais comportamentos, assim como 

impõe a sociedade patriarcal, na qual estamos inseridos, e que, além de se proteger, 

consiga dar suporte a si e a sua família.  

A sociedade contemporânea necessita de mudança, pois muitas mulheres 

vivem situações de abuso em seus relacionamentos e acabam sendo mortas por seus 

parceiros. A identificação precoce desses fatores pode alerta-las para o 

reconhecimento dessas atitudes, que não são provenientes de amor, mas sim de 

violência.  

De acordo com Bauman (2004), relacionamentos amorosos são dádivas 

imprecisas que variam entre sonho e pesadelo, e não existe forma de afirmar quando 

um se torna o outro. É comum que esses dois estados coabitem em níveis distintos 

de consciência. No frágil cenário da vida moderna, observa-se que esses 

relacionamentos são os modelos mais comuns, fortes, incômodos e demasiadamente 
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sentidos da ambiguidade. Devido a isso, pode-se ter certeza que os relacionamentos 

amorosos se encontram no centro das atenções dos indivíduos e no ponto alto de 

suas agendas como algo imensamente desejado. 

Na Idade Média, o modelo vigente para relacionamentos amorosos era que os 

pais ou uma autoridade da família ficassem responsáveis por escolher o pretendente 

e zelar pelo casamento de seus filhos, visto que a união era considerada um negócio 

que sobrepunha o amor, além de garantia de direito a herança e segurança as 

mulheres. Também era visto de ser um espaço propício a criação de filhos, embora 

que satisfação e alegria não fizesse parte desse contrato (SILVA, 2019). 

Então, para que houvesse um casamento não era necessária a existência do 

amor ou sentimentos parecidos. Porém, era estabelecido pela Igreja Católica que o 

vínculo do matrimônio deveria ser indestrutível, onde o homem era chamado a amar 

sua mulher e esta a se tornar submissa as vontades do marido. Apesar de ser uma 

negociação, entre famílias ou partidos, a Igreja era a favor de que o futuro casal viesse 

a aceitar a escolha e não que fossem obrigados a tal responsabilidade (DEL PRIORE, 

2005).  

Ainda na Idade Média, surgiu o amor cortês, por volta do século XII, que, 

segundo Savian Filho (2016), foi onde surgiram as histórias de romance, carregados 

de romantismo, tragédia e dramaticidade. Para os Trovadores que traziam em seus 

repertórios tais histórias, era tido como um tipo de sedução, que visava ao homem 

conquistar uma mulher através da exaltação da mesma. Entretanto, essas histórias 

provocavam a imaginação de homens e mulheres e por isso que surgiu o sentimento 

de insatisfação, pois a realidade não era similar às histórias contadas. 

Entretanto, há quem discorde desta visão do amor cortês, como Simone 

Beauvoir (1970), ao relatar que esta era uma forma de indenização quanto à 

brutalidade dos costumes da época. A autora traz ainda que a cortesia não suaviza a 

sorte imposta à mulher, é necessário muito mais que apenas poesias e religião para 

que uma mulher seja liberta, e é no fim do período feudal que a mulher vem ganhar 

um pouco de espaço. Através da soberania do poder real sobre os feudatários, os 

senhores feudais vão perdendo força de decisão sobre eles, até mesmo o de decidir 

sobre o casamento de seus vassalos. Não havia razão para que as mulheres não 

fossem tratadas como iguais aos demais, entretanto, existiram diversos elementos 

que foram contra essa independência. Era útil a sociedade que a subordinação 
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feminina permanecesse, por isso, mesmo com o fim do regime feudal, o poder marital 

sobreviveu.  

A sociedade Medieval era predominantemente patriarcal, das mulheres era 

esperada a submissão e aceitação tanto para com o marido, como o pai, irmãos, entre 

outros. E para o homem a posição estabelecida era regada a privilégios de supremacia 

e poder. Na Idade Moderna houve a revolução industrial e a evolução do sistema 

capitalista e para tal foi necessário que ocorresse o aumento da mão de obra, deste 

modo mulheres foram recrutadas para o trabalho e foi então que a mulher começou a 

ser vista pela sociedade, entretanto, apesar da nova posição ainda era imposta a 

submissão para com seu conjugue. No decorrer da História a mulher foi retratada 

como o ser frágil, que deveria obedecer ao homem pela imposição social de uma 

sociedade machista em que muitos casos eram mortas se não o fizesse (CHAGAS, 

2017). 

Foi devido às diversas transformações ocorridas na década de 1970, nos 

hábitos e na área privada, com os debates sobre o aborto, pílula, feminismo, os corpos 

nus diante a mídia, a liberdade de fala, que vieram a trazer um novo olhar sobre o 

amor nos relacionamentos. Esses movimentos tornaram-se parte da História, e 

tiveram início nas últimas décadas do século XIX, quando o amor e sexualidade 

passaram a ser considerados como base importante para a felicidade do casal. 

Porém, o Brasil ainda se encontrava em uma época de opressões e rejeições quando 

a sexualidade, além de um enaltecimento quanto a virgindade. Esta imagem se 

perdurou durante muito tempo, associando a sexualidade ao pecado e assim a 

colocando em via oposta ao amor (DEL PRIORE, 2005). 

 

 

2 O LUGAR DA MULHER NO PATRIARCADO 

 

 

 Na história da criação bíblica de Adão e Eva, é entendido como se o homem 

tivesse sido criado primeiro e em seguida a mulher de uma costela vinda dele, 

entretanto, o nome hebraico “Adam” tem significado de “ser humano”, além de não ser 

um nome masculino. A assimilação de Adão como homem traz a forma como em 

diversas culturas os homens são tidos como o ser humano em si, enquanto a mulher 
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resta o papel de subordinação ou deficitária. E o produto disso é que a mulher tem 

menos condições financeiras, menos espaço para conseguir posições de poder, 

menos direitos, enfim, em algumas sociedades elas até são comparadas ao homem, 

mas o parâmetro é estabelecido através de diretrizes masculinas. A esta posição 

cheia de privilégios chamamos de patriarcado (SCHRUPP, 2019). 

 Segundo Pombo (2018, p. 449), patriarcado implica em “[...] poderes desiguais 

e relações hierarquizadas entre o pai e os outros membros da família. Pressupõe, 

desse modo, a dominação masculina e a subordinação da mulher”. Ou seja, a 

sociedade machista em que vivemos não é algo novo, ela foi construída ao longo dos 

séculos pela influência patriarcal em detrimento da fragilidade a qual a mulher foi 

taxada. 

 

Assim, o triunfo do patriarcado não foi nem um acaso nem o 
resultado de uma revolução violenta. Desde a origem da 
humanidade, o privilégio biológico permitiu aos homens 
afirmarem-se sozinhos como sujeitos soberanos. Eles nunca 
abdicaram o privilégio; alienaram parcialmente sua existência na 
Natureza e na Mulher, mas reconquistaram-na a seguir. 
Condenada a desempenhar o papel do Outro, a mulher estava 
também condenada a possuir apenas uma força precária: 
escrava ou ídolo, nunca é ela que escolhe seu destino 
(BEAUVOIR, 1970, p. 97). 
 

Por possuir bases tão antigas, o patriarcado é tido como o mais primitivo estilo 

de sistema de dominação-exploração humana. A influência da dominação masculina 

vem de antes ainda do que é registrado ao decorrer da história, e por isso existem 

apenas suposições acerca da sua ascensão. Além de ser algo típico nas sociedades, 

que se renova do mesmo modo das transformações sociais, é tão introjetado na 

cultura das sociedades que a inclinação é de que seja naturalizado, e isso faz com 

que em muitos casos acabe passando despercebidos (SILVA, 2017). 

 Os princípios sócio-culturais preservados e estimulados na cultura dão suporte 

ao machismo na sociedade, ou seja, submetendo as mulheres a papeis menores, com 

menos importância, de modo que essa não venha a ter a possibilidade de demonstrar 

sua capacidade ou valorizar a si mesma. Desde muito pequenas, meninas são 

ensinadas a cuidar de afazeres domésticos, da aparência, se comportar de modo 

satisfatório aos demais, além de cuidar de outras pessoas. Introjetadas inicialmente 

com brinquedos como bebês, utensílios de cozinha, beleza, maquiagem, casinha de 
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boneca, entre outros. Ao contrário dos meninos que são ensinados a serem fortes, 

destemidos, inteligentes, através de jogos estimulantes e inteligentes que provocam 

a imaginação e o interesse (FRANÇA 2018). 

 A respeito deste processo precoce Saffioti (1987, p. 9) diz que 

 

A sociedade investe muito na naturalização deste processo. Isto 
é, tenta fazer crer que a atribuição do espaço doméstico a 
mulher decorre de sua capacidade de ser mãe. De acordo com 
este pensamento, é natural que a mulher se dedique aos 
afazeres domésticos [...] 
 

 A autora supracitada ainda complementa afirmando que, precisamente, todo 

ser humano nasce sendo do sexo feminino ou masculino, e através do ensino que 

recebem tornam-se homens e mulheres. Ou seja, essa identidade é construída 

socialmente, de acordo com os estímulos aos quais somos expostos como aspectos 

culturais, políticos, sociais, etc. Não tem como denominar essa construção de natural, 

tendo em vista que muito se fala que o trabalho doméstico é destinado à mulher, e o 

público, livre de tantas obrigações ao homem, e por isso não é levado em conta o que 

é construído culturalmente ao passar dos anos. 

 De acordo com Silva (2017), a continuidade tradicional e predominantemente 

patriarcal nos relacionamentos foi um lugar tido como sagrado, onde ao homem 

durante muitos séculos foi garantido o direito de fazer da mulher sua subordinada, 

como também de castigá-la.  

 Diante destas circunstâncias, nota-se que está introduzido na sociedade o 

machismo, abastecido pela própria cultura, seja nas relações do cotidiano, como 

também nas amorosas. Entretanto, nos dias atuais quando o machismo se faz 

presente entre um casal, ainda mais de forma agressiva, é considerado um 

relacionamento abusivo (MAIA, 2017). 

 

 

3 CRENÇAS E NATURALIZAÇÃO DO RELACIONAMENTO ABUSIVO 

 

 

Um relacionamento abusivo é caracterizado pela vontade de controlar, dominar 

e ter excesso de poder sobre o parceiro. Deste modo, a vítima passa a ser uma 
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espécie de objeto que tem como trabalho proporcionar contentamento quanto aos 

desejos do parceiro, e declínio dos seus. Surge de forma sutil e vai tomando uma 

proporção altamente destrutiva. A referência ao relacionamento abusivo, já se trás a 

ideia de violência física, entretanto esta não é a única modalidade de violência que se 

encontra em tal relacionamento, mas também a violência psicológica, sexual, 

patrimonial e até moral (NASCIMENTO, 2018). 

 No ciclo da violência existem três fases, a primeira a fase é marcada pela 

tensão, há falha na comunicação, depreciações, abuso físico leve, o agressor vai 

exibindo seus primeiros sinais de hostilidade e a vítima vai se repremindo por medo 

de explosões, ficando mais reservada, buscando evitar o agravamento da situação e 

com isso acredita ter controle sobre o agressor. A segunda fase é evidenciada pela 

“explosão” externando a violência de modo inesperado, seja ela física ou verbal, com 

perca do controle pelo agressor. Esta fase pode durar de 2 a 24 horas, em seguida o 

agressor tenta minimizar ou negar o incidente. A terceira fase é a da “lua de mel”, 

onde o homem tenta se redimir, pede desculpas, mostra-se amoroso e gentil, faz 

promessas de mudança, com intuito de impedir que a relação acabe. Essas 

promessas fazem com que a mulher tenha esperanças de que o erro não vá se repetir 

e por consequência permanecem no relacionamento abusivo (WALKER, 1979 apud 

KIST, 2019). 

 A admissão destes abusos é resultado de crenças errôneas interiorizadas por 

meio de informações, estímulos e experiências elaboradas ao longo do 

desenvolvimento, que induzem comportamentos que tendem a desculpar e naturalizar 

condutas de caráter violento (COUTO, 2013). 

Deste modo, vai sendo minimizada a gravidade de tais violências em meio aos 

relacionamentos, pois na atual sociedade foram internalizadas ao longo dos séculos 

diversas crenças baseadas em convicções de supremacia masculina, sendo utilizadas 

tanto por homens como por mulheres, e assim taxando-os a representações inflexíveis 

e pré-determinadas. Também como resultado deste caráter, muitas formas de 

violência não são consideradas de acordo com sua gravidade, acabam sendo 

diminuídas ou culpabilizando a vítima, visto que em muitos casos é considerado 

apenas como uma forma de se reproduzir comportamentos vindouros de padrões 

presentes na base familiar de origem (MUSZKAT, 2011). 
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 Ao tentar minimizar o comportamento abusivo, o companheiro tem por objetivo 

fazer com que a vítima acredite que não houve danos reais quanto à situação ou fazer 

com que a mulher veja os maus tratos de forma aceitável, como se tudo não fosse tão 

grave quanto parece. Já ao tentar culpabilizar o outro, o agressor atribui a 

responsabilidade do próprio comportamento abusivo à outra pessoa, ao estado de 

humor em que se encontra ou a fatores exteriores que não ele mesmo. E assim, tenta 

sair da situação isento de culpa e fazendo a vítima acreditar que está passando por 

uma situação gerada por ela mesma (COUTO, 2013). 

 O abuso sofrido pode impactar a mulher de forma integral nos pontos de vista 

social, trabalhista, afetivo, familiar e jurídico, dependendo da intensidade e do tempo 

que se estender. Retiradas do seu meio social pela ação do agressor, com a 

autoestima destruída e, em muitas vezes, se sentido envergonhada devido à pressão 

em sua volta, podem chegar a desenvolver características psicológicas que levam à 

dependência e à submissão ao agressor. E assim, tornando-se vulnerável, pois é 

retirado seu poder e controle sobre a própria vida, se transforma em prisioneira de 

uma determinada circunstância, criada pelo parceiro através do abuso psicológico, 

sexual, econômico, moral e até físico (KIST, 2019). 

 Sendo assim, a gravidade do abuso presente nos relacionamentos é um 

problema de saúde pública, pois começa de forma branda e pode ir se agravando. 

Estes fatos são alvo de investigações em diversas áreas, e por isso foram 

desenvolvidas ao longo do tempo diversas formas de resguardar a mulher diante 

desse contexto. Entretanto, ainda é um fato preocupante na sociedade, por ser um 

fenômeno complexo que foi fundamentado no poder patriarcal que se mantém desde 

os primórdios (NASCIMENTO, 2018). 

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo geral verificar as 

atitudes femininas frente aos relacionamentos abusivos. Os objetivos específicos são 

pautados em caracterizar o perfil sociodemográfico da amostra, investigar o 

conhecimento sobre relacionamentos abusivos, além de identificar as causas pelas 

quais as mulheres se mantêm em relacionamentos abusivos.  

Como hipóteses acredita-se que a maioria das mulheres não sabe o que é um 

relacionamento abusivo, muito tempo de relacionamento favorece para que elas 

permaneçam em um relacionamento abusivo e mulheres em relacionamentos 

abusivos se deixam influenciar pelas opiniões alheias. Tal investigação justifica-se 



637 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

pelo grande número de mulheres que estão em relacionamentos deste tipo e se quer 

possuem consciência da violência a qual estão submetidas. 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, pois irá averiguar não apenas a 

bibliografia, mas também coletar dados com a amostra. Descritiva, com objetivo de 

retratar o fenômeno em questão e de natureza quantitativa, ou seja, visando 

quantificar a representatividade da população estudada, onde os resultados formam 

uma imagem real da situação, focada na transparência (GERHARDT, 2009). 

 A pesquisa foi realizada em um ambiente virtual, por meio da plataforma Google 

Forms, onde foram aplicados os instrumentos com mulheres residentes em todo 

território nacional. E divulgada por meio de links, disponibilizados nas mídias sociais. 

 A amostra é composta por 128 participantes, selecionadas através da técnica 

não probabilística por conveniência. Foram incluídas mulheres com idade igual ou 

superior a 18 anos e que estivesse em algum tipo de relacionamento como namoro, 

noivado, união estável ou casamento. Foram excluídas as mulheres que estivessem 

em um relacionamento com menos de 3 meses juntos. 

 Para coleta de dados foram utilizados dois instrumentos: um questionário 

sociodemográfico e a Escala de Atitude de Mulheres sobre a Permanência em 

Relacionamentos Abusivos, elaborada e validada por Gomes (2018). O questionário 

sociodemográfico foi construído pela autora com o objetivo de caracterizar a amostra, 

com informações básicas dos participantes como: idade, estado civil, se esta em 

algum relacionamento, a modalidade e o tempo. 

Foi possível verificar as atitudes femininas frente aos relacionamentos abusivos 

por meio da Escala de Atitude de Mulheres sobre a Permanência em Relacionamentos 

Abusivos, com o objetivo de identificar atitudes e crenças de mulheres acerca da 

permanência da mulher em relacionamentos abusivos. A escala possui 57 itens, com 

respostas tipo escala de Linkert, com valores entre 1- Discordo totalmente e 7- 

Concordo totalmente, e 4 como ponto médio. 
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Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de 

João Pessoa – Unipê, foram iniciados os procedimentos da coleta de dados. 

Aconteceu de modo individual, autoaplicável, em ambiente online, numa duração de 

aproximadamente 15 minutos. Aos participantes foi disponibilizado um link, enviado 

em grupos representativos por meio de redes sociais como WhatsApp e Instagram, 

repassado de pessoa para pessoa com um breve texto servindo de convite a participar 

da pesquisa, que ao clicar encaminhou o participante para a plataforma Google 

Forms. No primeiro momento, apresentou-se um pequeno texto onde foi explicado 

que a participação era voluntária, sobre os objetivos da pesquisa, que a pesquisa foca 

nas mulheres e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Os participantes tiveram conhecimento dos possíveis riscos, que são mínimos, como 

também dos benefícios que poderiam ocorrer ao participar, além da garantia de que 

o anonimato e sigilo seriam mantidos por toda pesquisa. Caso a participante não 

concordasse, a plataforma o direcionava a uma mensagem agradecendo a atenção e 

o processo era encerrado. Entretanto, se a componente concordasse com os termos, 

era encaminhada a página seguinte que continha o questionário sociodemográfico. 

Em seguida, a plataforma a direcionava a escala de atitude de mulheres sobre a 

permanência em relacionamentos abusivos que estava adaptada para a plataforma, 

mantendo sua estrutura. Ao serem concluídas as respostas da escala, surgia uma 

mensagem agradecendo a atenção e o tempo disponibilizado. 

 Os resultados do questionário sociodemográfico e das escalas foram extraídos 

do Google Forms, e analisados utilizando-se da estatística descritiva e inferencial, 

processadas por meio do pacote estatístico SPSS em sua versão 19.0. 

Este estudo foi realizado considerando-se os aspectos éticos pertinentes a 

pesquisas envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde no que tange os parâmetros legais. 
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5 RESULTADOS 

 

 

 Os resultados obtidos por meio da pesquisa serão expostos nas tabelas a 

seguir. Na tabela 1 são demonstrados os dados sociodemográficos da amostra, como 

idade, tipos de relacionamentos, escolaridade, entre outros. 

 

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico da amostra  

Variável N % 

Idade   

Entre 18 – 23 69 53, 9% 

Entre 24 – 29 35 27, 3% 

Entre 30 – 35 15 11, 7% 

Entre 36 – 41 5 3, 9% 

Entre 42 ou mais 4 3, 1% 

Modalidade de 

relacionamento 

  

Namoro 77 60, 2% 

Noivado 10 7, 8% 

Casamento 25 12, 5% 

União Estável 16 19, 5% 

Tempo de relacionamento   

De 4 meses a 4 anos 83 64, 8% 

De 5 a 10 anos 36 28, 1% 

De 11 a 22 anos 8 6, 3% 

Acima de 22 anos 1 0, 8% 

Atividade remunerada   

Sim 71 55, 5% 

Não 57 44, 5% 

Escolaridade   

Ensino fundamental completo 7 5, 5% 

Ensino fundamental incompleto 1 0, 8% 

Ensino médio completo 19 14, 8% 

Ensino médio incompleto 3  2, 3% 

Ensino superior completo 20 15, 6% 

Ensino superior incompleto 60 46, 9% 

Outros (pós-graduação, 

mestrado,doutorado) 

18 14, 1% 

Conhecimento sobre 

relacionamento abusivo 

  

Sim 127 99, 2% 

Não 1 0, 8% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 De acordo com os dados coletados, parte predominante das mulheres que 

participaram da pesquisa se encontra na faixa etária de 18 a 23 anos (53, 9%), 60,2% 

se encontram namorando, com tempo de relacionamento predominantemente de 4 
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meses a 4 anos (64, 8%). Encontra-se em atividade remunerada 55,5% dessas 

mulheres e 44,5% desempregadas. A maioria delas (46,9%) afirmou possuir grau de 

escolaridade como ensino superior incompleto, seguido por 15,6% que se encontra 

com ensino superior completo. Quanto ao conhecimento sobre relacionamento 

abusivo, a grande maioria 99,2% afirmou ter conhecimento sobre o que se trata. 

 A permanência em relacionamentos abusivos foi analisada por meio da Escala 

de Atitude de Mulheres sobre a Permanência em Relacionamentos Abusivos, que foi 

dividida nos fatores: atitude, causa e conhecimento. A tabela 2 apresenta os dados 

referentes ao fator de atitude. 

 

Tabela 2 – Descrição do fator de atitude 

Item Média Desvio Padrão 

Não tenho a intenção de 

permanecer em um 

relacionamento abusivo para 

proteger meus filhos 

6,15 1,62 

Não tenho a intenção de ser 

proibida pelo meu parceiro de 

usar as roupas que eu gosto 

6,52 1,42 

Não tenho a intenção de perder 

a liberdade de sair com minhas 

amigas por conta de meu 

parceiro 

6,33 1,45 

Permitir que meu parceiro 

controle as roupas que uso é 

importante para permanecer em 

um relacionamento abusivo 

5,34 2,08 

As pessoas cujas opiniões são 

importantes para mim, 

apoiariam que eu 

permanecesse em um 

relacionamento abusivo 

1,61 1,30 

Ser ingênua é necessário para 

permanecer em um 

relacionamento abusivo 

3,37 2,03 

Permanecerei em um 

relacionamento abusivo caso as 

pessoas cujas opiniões são 

importantes para mim sejam 

favoráveis 

1,32 0,98 

Eu planejo sair de um 

relacionamento abusivo 

4,25 2,65 

Permanecerei em um 

relacionamento abusivo caso 

meus pais achem que eu devo 

1,21 0,67 

Eu me esforçarei para 

permanecer em um 

1,29 0,87 
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relacionamento abusivo, caso 

isso me traga vantagens 

O que as outras pessoas 

pensam sobre meus 

relacionamentos não importa 

5,18 2,05 

Permanecerei em um 

relacionamento abusivo caso as 

pessoas mais velhas achem 

que eu devo 

1,17 0,62 

Na minha opinião devo sair de 

um relacionamento abusivo 

6,49 1,34 

Permanecerei em um 

relacionamento abusivo caso 

meus amigos de igreja achem 

que eu devo 

1,23 0,81 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Vale salientar que a escala é composta por itens invertidos, isso significa que 

na avaliação dos constructos a pontuação alta refere-se a concordância e a baixa a 

discordância. Segundo os dados coletados através do fator de atitude da escala, 

pode-se observar que os índices se apresentam adequados, considerando que a 

escala varia de 1 a 7.  

 Os itens relacionados a atitude contrárias a permanência no relacionamento 

alcançaram média máxima de 6,52 (DP= 1,42) e mínimo de 1,17 (DP= 0,62). Os itens 

que apresentaram menor média e desvio padrão foram os ligados a permanência em 

relacionamento abusivo caso amigos da igreja achem que deve com média 1,23 (DP= 

0,81), caso pessoas mais velhas achem que deve de média 1,17 (DP= 0,62), se 

trouxer vantagens com média 1,29 (DP= 0,87), caso meus pais achem que devo de 

média 1,21 (DP= 0,67) e cujas opiniões sejam importantes pra mim com média de 

1,32 (DP= 0,98). 

 A tabela 3 apresenta os dados referentes às causas que fazem com que as 

mulheres permaneçam em um relacionamento abusivo. 

 

Tabela 3 – Descrição do fator de causa 

Item Média Desvio Padrão 

As mulheres permanecem em relacionamento abusivo por 

ingenuidade 

3,83 1,89 

Na opinião da minha família eu não devo permanecer em um 

relacionamento abusivo 

6,23 1,42 

As mulheres permanecem em um relacionamento abusivo por medo 

de se sentirem sozinhas 

5,05 1,49 

Os filhos podem ser um impedimento para saída de mulheres de 

relacionamento abusivo 

5,27 1,81 
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Na opinião da minha mãe eu devo permanecer em um 

relacionamento abusivo 

1,71 1,55 

As mulheres permanecem em um relacionamento abusivo porque 

são sensíveis 

2,64 1,95 

Na opinião das pessoas da minha igreja eu devo permanecer em um 

relacionamento abusivo 

2,37 1,96 

A cultura atual favorece a permanência de mulheres em 

relacionamentos abusivos 

4,45 2,35 

Na opinião do meu pai eu devo eu devo permanecer em um 

relacionamento abusivo 

1,97 1,77 

Na opinião de pessoas mais velhas eu devo permanecer em um 

relacionamento abusivo 

3,69 2,30 

Muito tempo de relacionamento dificulta a saída das mulheres de um 

relacionamento abusivo 

5,82 1,42 

As mulheres permanecem em um relacionamento abusivo por conta 

dos filhos 

5,03 1,84 

Ser insegura facilita a permanência em um relacionamento abusivo 5,82 1,63 

Na minha opinião devo permanecer em um relacionamento abusivo 1,14 0,57 

As mulheres permanecem em relacionamentos abusivos por 

acreditarem que o companheiro irá mudar 

6,18 1,37 

A culpa é um dos fatores que fazem com que as mulheres 

permaneçam em um relacionamento abusivo 

5,15 1,92 

As mulheres permanecem em relacionamentos abusivos por conta 

da pressão social 

4,95 1,79 

As mulheres permanecem em um relacionamento abusivo por se 

preocuparem com as opiniões de outras pessoas 

4,90 1,82 

Fonte: Dados da pesquisa   

 

 Através dos dados coletados do fator de causa da escala, foi possível observar 

que a menor média e desvio trata-se da opinião da amostra sobre a permanência em 

relacionamento abusivo com média 1,14 (DP=0,57). Os elementos de maiores médias 

e desvios se tratam de questões ligadas à permanência em relacionamento abusivo 

não se da devido à opinião da família com média 6,23 (DP= 1,42), por acreditarem 

que o parceiro irá mudar de média 6,18 (DP= 1,37), por estar a muito tempo no 

relacionamento com média 5,82 (DP= 1,42) e pela insegurança facilitar a permanência 

de média 5,82 (DP= 1,63). 

 Na tabela 4 encontram-se os dados referentes ao conhecimento da amostra 

sobre situações que qualificam o relacionamento como abusivo e que também 

estimulam a permanência nele. 

 

Tabela 4 – Descrição do fator de conhecimento 

Item Média Desvio Padrão 

Não ter liberdade de sair com as amigas é abusivo em um 

relacionamento 

6,56 1,07 

Para sair de um relacionamento abusivo é preciso ter independência 

financeira 

3,44 2,09 
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Sentir-se culpada pela violência é normal para quem permanecer em 

um relacionamento abusivo 

4,74 2,29 

As mulheres permanecem em um relacionamento abusivo porque 

fazem por merecer 

1,20 0,64 

Não ter liberdade de usar as roupas que desejo é abusivo em um 

relacionamento 

6,69 1,06 

Para sair de um relacionamento abusivo é necessário amor próprio 6,36 1,24 

Para sair de um relacionamento abusivo é necessário independência 

emocional 

6,38 1,20 

As mulheres permanecem em um relacionamento abusivo para 

proteger os seus filhos 

4,95 1,88 

Para sair de um relacionamento abusivo é preciso não ter medo de 

estar sozinha 

6,39 1,20 

Ter liberdade para a tomada de decisões é essencial para sair de 

um relacionamento abusivo 

6,54 0,93 

Perder a liberdade para tomar decisões é abusivo em um 

relacionamento 

6,55 1,24 

Para sair de um relacionamento abusivo é necessário o apoio da 

família 

6,10 1,49 

Ter apoio da família é essencial para sair de um relacionamento 

abusivo 

6,13 1,47 

Para sair de um relacionamento abusivo é necessário terapia 5,41 1,80 

Na opinião das pessoas que me amam eu devo sair de um 

relacionamento abusivo 

6,38 1,32 

Para sair de um relacionamento abusivo é necessário ser jovem 1,18 0,62 

Ter apoio da religião é relevante para sair de um relacionamento 

abusivo 

4,14 2,27 

Na opinião das mulheres, em geral, eu devo permanecer em um 

relacionamento abusivo 

1,95 1,46 

Ter amor próprio é importante para sair de um relacionamento 

abusivo 

6,52 1,15 

Na opinião dos homens, em geral, eu devo permanecer em um 

relacionamento abusivo 

3,88 2,18 

Ter independência financeira é fundamental para sair de um 

relacionamento abusivo 

4,69 2,06 

Ter medo de ficar sozinha é importante para permanecer em um 

relacionamento abusivo 

4,63 2,13 

Ter independência emocional é fundamental para sair de um 

relacionamento abusivo 

6,45 1,08 

Não ter uma vida social é normal para quem permanece em um 

relacionamento abusivo 

5,27 2,10 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Nos dados referentes ao conhecimento da amostra, foi possível constatar a 

média máxima de 6,69 (DP= 1,06) referente ao controle das roupas ser abusivo em 

um relacionamento, e média mínima 1,18 (DP= 0,62), no que diz respeito ao quesito 

que para sair de um relacionamento abusivo é necessário ser jovem. O fator de maior 

média faz menção a questões como ter liberdade para tomada de decisões serem 

essenciais para sair de um relacionamento abusivo de média 6,54 (DP= 0,93) e o de 
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menor média e desvio se refere a permanência da mulher em relacionamento abusivo 

ocorrer por fazerem por merecer com média 1,20 (DP= 0,64). 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

 

Em relação aos dados obtidos na pesquisa, observa-se que a amostra 

apresenta atitudes que indicam que as mulheres não se deixam influenciar pelas 

opiniões alheias. Deste modo, rejeita-se a hipótese de pesquisa que afirma que as 

mulheres em relacionamentos abusivos se deixam influenciar pelas opiniões de outras 

pessoas. 

 Os resultados obtidos diferiram da hipótese de pesquisa e em decorrência disso 

apontam-se como justificativas: a omissão das respostas por vergonha social, como 

é apresentado por Ahmed (2015, apud GOÉS, 2019), que afirma que reconhecer os 

abusos sofridos é adentrar neste campo, tendo em vista que nos envergonhamos por 

admitir que cumprimos certas omissões. A vergonha social seria como um sentimento 

de frustração diante da família, amigos, vizinhos, de todos com quem se convivem, 

nos mais diversos espaços sociais. 

 No quesito atitudes, percebe-se que a amostra demonstrou ser contrária quanto 

a ser proibida de usar roupas curtas, sobre não ter a liberdade de sair com as amigas, 

como também a permanência em um relacionamento abusivo para proteger os filhos. 

Já as questões de maiores discordâncias prevaleceram as que se referem à 

permanência devido as influências, seja de pessoas mais velhas, como dos pais ou 

amigos, e em caso de existir alguma vantagem. 

Resultados estes que se contrapõem ao que diz a literatura, pois segundo Góes 

(2019) a vergonha, o isolamento social, a perda da liberdade de escolha, a 

desmoralização social, a falta de apoio de suas relações familiares, as dificuldades 

financeiras, são fatores que geram a permanência em relacionamento abusivo, tendo 

em vista que as mulheres nesses relacionamentos geralmente são proibidas de 

trabalhar, ficando assim dependente desses parceiros, deixando os filhos 

desprotegidos, a mulher sem uma rede de apoio e sem poder de escolha. 
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 Quanto ao conhecimento da amostra sobre esse tipo de relacionamento, 

observou-se que as maiores médias de concordância estão ligadas a questões como 

não ter liberdade para usar as roupas que gosto, nem sair com as amigas são formas 

de abuso, como também, não ter liberdade para tomar decisões. Os pontos de 

discordância que mais chamaram atenção se referem à necessidade de ser jovem e 

ter independência financeira para sair de um relacionamento abusivo. 

 Também foi constatado, através dos dados, que 99,2% da amostra diz saber 

do que se trata o relacionamento abusivo, sendo assim rejeitando a hipótese de 

pesquisa que afirma que a maioria das mulheres desconhece o que é um 

relacionamento abusivo. Uma justificativa para este resultado é a necessidade de 

pertencimento a um grupo, pois, de acordo com Richardson (2017), é possível 

desviarmos do que acreditamos, para então nos dedicarmos a fazer ou falar o que 

todos estão fazendo, com o objetivo de se encaixar ou filiar a um grupo. No caso de 

não conseguir entrar em conformidade com a maioria, existe o receio de não se 

encaixar ou ser excluído por isso. 

 Deste modo, com a contribuição da mídia é possível que ocorra a circulação do 

assunto, ainda que pequena, mas de modo que venha a alertar, fazendo assim com 

que as mulheres que estão em um relacionamento abusivo e não sabem identificar, 

descubram de que estão sendo vítima, para que assim entenda a gravidade da 

situação e possa tomar alguma atitude (Marcone, 2020). 

 Foi verificado que muito tempo de relacionamento dificulta a saída da mulher 

de um relacionamento abusivo, aceitando a hipótese de pesquisa. Este fato justifica-

se devido ao prevalecimento da vinculação afetiva, que de acordo com Bowlby (1982) 

se dá em decorrência do comportamento social, de modo que cada parte do 

relacionamento tende a se manter próximo do outro e produzir no oposto a 

manutenção dessa vinculação, e qualquer estímulo que possa vir a ameaçar separar 

esse par encontra forte resistência. Como também a ambivalência na relação, onde 

existe potencial para segurança e insegurança na mesma proporção, com um misto 

de sentimentos de conquista, medo de perder, de recomeçar, das mudanças e esses 

fatores acabam dificultando a visão de futuro e gerando uma vinculação afetiva 

inadequada. 

No que diz respeito às causas que faz com que se permaneça em um 

relacionamento abusivo, as participantes destacaram os seguintes fatores: a 
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insegurança, acreditar que o parceiro irá mudar e muito tempo de relacionamento. Os 

itens de maior discordância se direcionam a questões ligadas a opinião das pessoas 

da igreja, do pai, da mãe e de si própria como fator para manter-se em um 

relacionamento abusivo, entretanto os dados indicam que tais fatores não fazem com 

quem se prolongue o envolvimento. 

 Apesar dos dados sugerirem que a opinião dos demais não é considerada um 

fator que gera a permanência nesses relacionamentos, o estudo realizado por Couto 

(2013) afirma que a influencia é um fator de risco, pois a forma como interpretamos 

certas situações será baseada em crenças alheias, como dos familiares, estas que 

podem causar uma minimização do problema, como uma tentativa de encobrir ou 

negar a realidade. 

De acordo com a teoria do aprisionamento psicológico de Strube (1988, apud 

Kist, 2019), as mulheres fazem muito esforço no início do envolvimento para que se 

tenha uma relação satisfatória, entretanto, quando se nota que, apesar de seus 

esforços, os abusos aumentam em frequência e intensidade, possa ser que elas 

considerem a possibilidade de deixar esse conjugue. Porém, não é em todo caso, 

muitas acreditaram que em algum momento ocorrerá uma mudança e melhora na 

relação, e devido a este fato se mantém tentando agradar o par, neste sentindo, 

quanto mais se gasta em tempo e esforço na esperança dessa melhora menor é 

chance que em algum momento venha a abandoná-lo. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

 Diante do exposto, conclui-se que o abuso para com a mulher nos 

relacionamentos é algo que existe desde os primórdios, considerando que a 

sociedade da qual fazemos parte é pautada em princípios patriarcais, onde a mulher 

ainda é criada para ser dona de casa, servir ao marido, sempre na posição de 

submissão. Dentre os fatores que envolvem a permanência das mulheres nesses 

relacionamentos que afetam de forma negativa seu modo de viver, está dependência 

afetiva, a vergonha do julgamento, a insegurança, a esperança de que o companheiro 

irá mudar, entre outros e geram consequências para si e para quem as cerca. 



647 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Saúde – ISBN 978-65-86735-27-7 

Apesar de a amostra relatar saber o que é um relacionamento abusivo, são 

diversas as atitudes que trazem o abuso para um relacionamento e acabam passando 

despercebidas, pois são situações que estão enraizadas na formação social. Deste 

modo, entende-se que este é um problema que acompanha a sociedade a muito 

tempo, de forma velada e em casos extremos explicitamente, é importante que haja 

debates, campanhas educativas, que este tema seja abordado para que possa ir 

mudando a realidade dessas mulheres. 

Destaca-se neste sentido, que a psicologia pode contribuir no sentido de 

conscientizar essas mulheres para que elas assimilem os abusos aos quais estão 

vivenciando, acolhendo-as como uma mãe suficientemente boa, de modo que se 

entenda que elas não precisam passar por tais situações, que é possível sobreviver 

fora da união conjugal. Auxiliando para que se fortaleça e sustentando-a 

psiquicamente de modo que ela venha a reconhecer as situações que a fazem mal e 

se previna para que não aconteça de se envolver novamente em relacionamentos 

prejudiciais, e até mesmo dando suporte de maneira curativa para que essas questões 

não sejam um empecilho no seguimento de suas vidas em outras relações.  

Como limitações, apontamos a escassez de livros atuais referente aos 

relacionamentos abusivos de modo geral, como também o difícil acesso de livros 

clássicos. Para estudos futuros sugerimos a elaboração de pesquisas que 

investiguem as situações de abuso em relacionamentos homoafetivos assim como 

com casais idosos, com uma amostra maior, tendo em vista que são grupos que 

possuem pouca visibilidade. 
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QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR SUBJETIVO EM 

UNIVERSITÁRIOS QUE TRABALHAM 

 

Thayná de Farias Silva38 
Charlene Nayana Nunes Alves Gouveia39   

 

 

RESUMO 

 

 

O homem introduzido em seu contexto social e cultural é capaz de definir, através de 
seus modelos de valores e padrões próprios, a sua percepção da Qualidade de vida 
(QV) que está diretamente atrelada a sua idealização de Bem-estar Subjetivo (BES). 
Esse estudo analisou o nível de QV e BES em universitários que trabalham. Realizou-
se uma pesquisa prática de levantamento descritiva e de natureza quantitativa. 
Participaram 71 universitários de uma instituição de ensino superior privada da cidade 
de João Pessoa-PB, sendo 69% mulheres, com idade entre 18 e 25 anos (56%), 
selecionados por meio da técnica não probabilística por conveniência. Foi utilizado um 
questionário sociodemográfico, a escala WHOQOL-bref, para avaliar a qualidade de 
vida, e uma escala de bem-estar subjetivo.  A pesquisa realizou-se em ambiente 
virtual, por meio de um aplicativo de formulário on-line. Os dados coletados foram 
tratados utilizando-se da estatística descritiva e inferencial, processadas por meio do 
pacote estatístico SPSS. Foram considerados todos os aspectos éticos pertinentes a 
pesquisas envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução nº 466/12. A QV 
apresentou índices razoáveis (M=3,2; DP=0,5) e o BES índices insuficientes (M=2,5; 
DP=0,6). As mulheres apresentaram níveis de BES significativamente inferiores 
(p<0,05) aos homens, enquanto não houve diferença significativa nos índices da QV. 
Esta pesquisa contribuiu com dados importantes para subsidiar intervenções que 
possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos 
universitários trabalhadores, possibilitando-lhes assim melhores condições de saúde 
psíquica. 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida. Bem-estar Subjetivo. Universitário. Trabalhador.   
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Diante dos novos formatos de organização da sociedade, cresce a entrada da 

população feminina no âmbito laboral e também no ensino superior, revertendo a 

posição que a mulher ocupava anteriormente nesses contextos (RICOLDI; ARTES, 

2016). Como consequência da contemporaneidade, percebe-se que houve uma 

modificação no modo como vivem as pessoas de cada gênero, enquanto os homens 

continuam a desempenhar ações historicamente definidas como apropriadas ao sexo 

masculino, a mulher introduz no seu cotidiano novos comportamentos que 

impulsionam para um novo modelo de vida. 

Dentro desde aspecto da inclusão feminina, a mulher alcançou autonomia e 

começou a desempenhar uma quantidade elevada de atividades diversas. Isso 

resultou em uma fragilidade em sua qualidade de vida física e mental, como também 

em seu bem-estar (DINIZ, 2004 apud SILVA; LIMA, 2012). A execução de novas 

atividades, sem exclusão das antigas obrigações, produz uma sobrecarga que a 

mulher não estava acostumada a ter, promovendo uma abertura para uma redução 

na sua qualidade de vida, bem como no seu bem-estar.  

A Qualidade de Vida (QV) refere-se a compreensão do indivíduo a respeito das 

suas condições de vida quanto aos aspectos “[...] físico, psicológico, nível de 

independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade” (MOURA et al, 

2016, p.02). O Bem-estar Subjetivo (BES) abrange o julgamento que o indivíduo 

elabora sobre suas experiências de vida e também a frequência em que sente 

emoções positivas e negativas. Conforme Lima e Morais (2016), como um ser 

subjetivo, o entendimento que o indivíduo atribui a cada situação da sua vida está 

ligada inteiramente com os sentimentos imediatos que a pessoa tem, correlacionando 

a sua satisfação com a vida. 

Assim, tanto a QV como o BES são influenciados pelas experiências cotidianas. 

Quando a rotina inclui sobrecarga de afazeres relacionados ao trabalho, 

compromissos associados aos estudos e ainda atividades pessoais diárias o impacto 

desses excessos pode oferecer reduzir a QV e o BES e até provocar danos à saúde.  

Diante disso, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar o nível de qualidade 

de vida e bem-estar subjetivo em universitários que trabalham. Especificamente, 
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buscou-se analisar o perfil sociodemográfico da amostra, analisar o nível de qualidade 

de vida e bem-estar subjetivo dos participantes, comparar o nível de qualidade de vida 

e bem-estar subjetivo entre mulheres e homens que trabalham e estudam, identificar 

se existe correlação entre carga horária de trabalho a qualidade de vida e o bem-estar 

subjetivo. Considerou-se como hipóteses que as mulheres apresentam um nível de 

qualidade de vida e bem-estar subjetivo inferior aos homens, e que quanto maior a 

carga horária de trabalho, menor o nível de qualidade de vida e de bem-estar subjetivo 

das mulheres. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

Durante o século XX, as mulheres começaram a se reconhecer como 

detentoras de direitos, percebendo-se além dos papéis de filha, esposa e mãe, e 

iniciaram uma luta por mais espaço no trabalho e no ensino superior. Entretanto, 

apesar dos avanços conquistados pela categoria feminina até o momento, a 

sociedade ainda associa à mulher o papel de cuidadora do lar e espera dela o 

compromisso com essa responsabilidade (SORENSEN; NODARI, 2018). 

Durante décadas, essas mulheres apresentaram menor grau de escolaridade 

do que os homens. No entanto, desde 1979, houve uma alteração na média 

educacional, quando o público feminino passou a ter mais tempo de estudo se 

comparado ao masculino (MATOS; MACHADO, 2006 apud CASTRO; STAMM, 2017). 

Em 2010, 52% das mulheres entre 18 e 24 anos estavam matriculados no ensino 

superior (RICOLDI; ARTES, 2016). Contribuiu para este avanço as mudanças 

históricas e culturais relacionadas ao comportamento feminino, bem como os 

investimentos governamentais nas esferas da educação técnica e superior 

possibilitando maior acesso ao conhecimento e à qualificação profissional, permitindo 

às mulheres a busca por investimentos em suas perspectivas para o futuro. 

No que concerne ao meio laboral, em meados do século XIX, com a fortificação 

do capitalismo, a demanda por mão de obra provocou mudanças nas configurações 

do mercado de trabalho e proporcionou a inserção das mulheres neste contexto. 

Porém, esta inclusão se deu rodeada de adversidades, em particular com 
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desigualdade de gênero, preconceitos e diferença na divisão de tarefas (PEREIRA; 

NUNES, 2018). Ao longo dos anos, percebe-se significativos avanços, mas ainda há 

uma realidade desfavorável ao trabalho feminino. 

Dados mostram que o índice de mulheres em atuação no mercado de trabalho 

era 18,5%, no ano de 1970, e enquanto 71,8% dos homens estavam empregados. Em 

2010, o percentual mulheres trabalhando cresceu para 48,9%, e os dos homens 

decaíram para 67,1% no mesmo ano (ALVES, 2013 apud CASTRO; STAMM, 2017). 

Esses índices indicam a ampla entrada das mulheres para o mercado de trabalho na 

atualidade, disputando esse espaço com os homens. 

Diante do exposto, percebe-se a dificuldade de estar no mundo do trabalho 

sendo mulher. Pois, além da diferença salarial e das dificuldades pertinentes ao 

trabalho, assume ainda a execução de outras atividades, como a dedicação aos filhos 

e às tarefas domésticas (CERIBELI; CERIBELI; FERREIRA, 2016). Considerando 

isso, a mulher lida com uma carga de serviços extras que podem influenciar 

diretamente no seu bem-estar e na sua qualidade de vida. 

 A qualidade de vida (QV) tem relação direta com a subjetividade de cada 

indivíduo. Sua compreensão a respeito das diversas circunstâncias depende da sua 

condição de vida, sendo considerado o caráter ambiental, psicológico, social, como 

também o seu estado de saúde física e o local onde reside (GALDINO et al, 2018). 

De acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS, 1995), QV é definida como 

uma forma de concepção individual e subjetiva que o sujeito tem de seu contexto 

social, cultural e de valores em correspondência a sua vida, expectativas, modelos e 

padrões.  

O bem-estar subjetivo (BES) também reflete os aspectos da subjetividade das 

pessoas. Sendo composto por uma dimensão cognitiva, que considera a avalição que 

as pessoas fazem das experiências vivenciadas em sua vida, e outra emocional, 

relacionada aos afetos positivos e negativos experimentados no seu cotidiano. O 

padrão de vida criado pelo indivíduo e o julgamento das situações depende da sua 

subjetividade, contudo as circunstâncias externas – como saúde, moradia e condições 

financeiras – podem potencializar a variação do BES (ALBUQUERQUE; TRÓCCOLI, 

2004). 

A busca por melhores condições objetivas de vida está associada a conquista 

de bens por meio do trabalho, que proporciona a inclusão no meio social, criando 
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expectativas e estabilidade. Neste contexto, a educação é notada como o meio de se 

manter no mercado de trabalho e consequentemente abrir espaço para cargos mais 

elevados conseguindo uma remuneração digna (ABRANTES, 2012). Apesar dos 

obstáculos que existem quando se trabalha e estuda, para muitas pessoas essa é a 

forma viável de buscar a conquistar um futuro melhor.  

Porém, as exigências concomitantes da área acadêmica e do meio laboral 

podem refletir na qualidade de vida e saúde do indivíduo, considerando a exposição 

ao um novo ritmo, cansaço acumulado e a uma sobrecarga de atividades que 

promovem um desgaste físico, mental e social. Geralmente o trabalhador estuda no 

horário noturno o que causa uma mudança na área fisiológica, pois existe uma 

adaptação a um novo ritmo biológico (FONTANA; BRIGO, 2011). Esse cansaço pode 

provocar uma mudança no equilíbrio emocional do mesmo, desencadeando uma 

irritabilidade no sujeito.  

Em contrapartida, em uma pesquisa para analisar felicidade, bem-estar 

subjetivo e comportamentos acadêmicos de estudantes universitários, chegou-se a 

conclusão que os mesmos avaliam de forma positiva o bem-estar subjetivo a 

felicidade e a satisfação com a vida, que apesar de alterações em seus modos de vida 

isso influenciou positivamente os níveis citados anteriormente (DELA COLETA; DELA 

COLETA, 2006).  

Entretanto, se relacionarmos todos esses fatores a rotina de vida de uma 

mulher que é casada e com filhos, as múltiplas funções podem configurar-se como 

um fator estressante. É incerto afirmar se a jornada dupla de trabalho associada ao 

estudo favorece o indivíduo, entretanto percebe-se que há pontos positivos e 

negativos para o sujeito nessa condição. Neste sentido, espera-se contribuir com 

informações que possam fortalecer essa discussão e clarificar esse entendimento. 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Este estudo refere-se a uma pesquisa prática, de levantamento, descritiva e 

natureza quantitativa. A pesquisa foi realizada em ambiente virtual, por meio de um 

aplicativo de formulário on-line, o Google Forms, com estudantes dos cursos de 
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Psicologia, Engenharia Civil e Fisioterapia de uma instituição de ensino superior 

privado, que atende em períodos matutino, vespertino e noturno, localizada na cidade 

de João Pessoa-PB.  

Participaram 71 estudantes universitários que trabalham, com idade acima de 

18 anos, que estavam cursando a partir do terceiro semestre de faculdade, e que 

estavam trabalhando a mais de um ano. A técnica de seleção foi a não probabilística 

por conveniência. Foram excluídos da pesquisa os participantes que não terminaram 

de responder a pesquisa dos instrumentos de coleta. 

Foram utilizados os seguintes instrumentos: um questionário sociodemográfico, 

o WHOQOL-bref e a Escala de Bem-Estar Subjetivo. O questionário sociodemográfico 

foi construído para caracterizar o perfil socioeconômico dos participantes, abordando 

faixa etária, sexo, curso, estado civil, tempo de trabalha, jornada de tralho, quantidade 

de filhos e exercício de atividades domésticas.  

O segundo instrumento foi o de mensuração da qualidade de vida da World 

Health Organization Quality of Life (WHOQOL), que teve como objetivo mensurar a 

concepção que o indivíduo tem sobre sua vida.  Foi utilizada a versão abreviada da 

escala, o WHOQOL-bref, validada para português por Fleck et al (2000), contendo 26 

questões de múltipla escolha, respondidas por meio de uma escala tipo Likert de cinco 

pontos (1 a 5). As questões um e dois referem-se a qualidade de vida geral, e os 

demais itens são divididas em quatro fatores: físico, psicológico, relações sociais e 

meio ambiente. 

O terceiro instrumento, elaborado e validado para a população brasileira por 

Albuquerque e Tróccoli (2004), a Escala de Bem-Estar Subjetivo (EBES), teve como 

objetivo mensurar os três componentes do bem-estar subjetivo: satisfação com a vida, 

afeto positivo e afeto negativo. A escala contém 62 itens, estando dividida em duas 

subescalas respondidas por meio de escala tipo Likert de cinco pontos. A primeira 

subescala, composta por 47 sentenças, representa os sentimentos e as emoções 

(positivos e negativos) e verifica a dimensão afetiva do BES. A segunda subescala é 

composta por 15 itens, busca medir a dimensão que o indivíduo tem de satisfação e 

insatisfação com a vida e identificar o que o sujeito tem feito na sua própria existência.  

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de 

João Pessoa – UNIPÊ (CAAE 26765719.4.0000.5176), foi iniciado o procedimento 

para a coleta de dados.  Inicialmente a coleta foi realizada de forma presencial entre 
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os meses de fevereiro e março de 2020. Entretanto, devido a pandemia provocada 

pelo vírus COVID-19, a mesma modificou-se e passou a ser realizada em meio virtual, 

utilizando o formulário Google Forms. A coleta foi realizada de maneira individual, com 

duração de aproximadamente 15 minutos. Os dados foram obtidos após a aceitação 

de participar da pesquisa, com a assinatura do termo de consentimento livre 

esclarecido (TCLE). Os participantes tomaram conhecimento dos riscos e benefícios 

que poderiam sofrer ao participar da pesquisa, bem como da possibilidade de 

publicação dos resultados mantendo o anonimato dos mesmos e a garantia do sigilo 

das suas respostas. Este estudo foi realizado levando em consideração os aspectos 

éticos pertinentes a pesquisas envolvendo seres humanos, de acordo com a 

Resolução nº 466/12 do CNS/MS (BRASIL, 2012), no que tange aos parâmetros 

legais. 

Os resultados do questionário sociodemográfico, do WHOQOL-bref e da escala 

de bem-estar subjetivo foram tratados por meio do pacote estatístico SPSS em sua 

versão 20.0, utilizando-se da estatística descritiva e inferencial.  

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Em relação aos resultados socidemográficos, verificou-se que 31% dos 

participantes eram homens e 69% mulheres, apontando um perfil predominantemente 

feminino. Quanto a idade, prevaleceu um perfil jovem, com 56% dos participantes 

entre 18 e 25 anos. Encontrou-se predominância estudantes do curso de Psicologia 

(45%), solteiros (75%) e sem filhos (83%). A maioria trabalha 8 horas ou mais por dia 

(61%), estão em média de 1 a 3 anos no mesmo trabalho (41%) e tem renda familiar 

de 2 a 3 salários mínimos (45%). Na execução de atividades domésticas, 61% 

informaram que desenvolve o mesmo de 1 a 3 horas diárias 

Foram calculados os índices médios dos construtos pesquisados, bem como 

seus fatores, considerando toda amostra do estudo. Estes dados são apresentados 

na Tabela 1. 
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Tabela 1- Índices médios da Qualidade de Vida (QV) e Bem-estar Subjetivo (BES) do 
universitário trabalhador 

Fonte: Dados obtidos através da coleta 
 

Verifica-se na Tabela 1 que o índice médio da QV total dos participantes foi 3,2 

(DP=0,5), variando de 2,1 a 4,6 pontos. Considerando que a pontuação máxima da 

escala de resposta é 5 pontos, percebe-se que a média se encontra em um nível 

regular. Analisando os fatores da QV, todos apresentaram médias próximas. O 

domínio físico e relações sociais apresentaram médias iguais a 3,3 (DP=0,5 e DP=0,8, 

respectivamente). Os domínios psicológico e meio ambiente apresentaram médias 

iguais a 3,2 (DP=0,7 e DP=0,6, respectivamente). 

Verifica-se também, na Tabela 1, que o índice médio do BES total dos 

participantes foi 2,5 (DP=0,6), variando de 0,7 a 4,2 pontos. Considerando que a 

pontuação máxima da escala de resposta é 5 pontos, nota-se que a média se encontra 

em um nível baixo. Analisando os fatores do BES, os afetos positivos e a satisfação 

com a vida apresentaram médias iguais a 2,8 (DP=0,6 e DP=0,7, respectivamente), 

variando de 1,0 a 4,5 e 0,6 a 4,2, respectivamente. Os afetos negativos apresentaram 

média igual a 2,9 (DP=0,8), variando de 1,0 a 4,7 pontos. Considerando a pontuação 

máxima da escala, os participantes apresentaram um nível baixo nos dois fatores, 

visto que se deseja que os fatores positivos apresentem pontuações maiores. 

Um estudo realizado recentemente com o objetivo de avaliar a QV de 

universitários da área da saúde, apresentou resultados divergentes desta pesquisa. 

Os autores utilizaram o WHOQOL-Bref e observaram uma insatisfação dos 

estudantes universitários quanto a QV. Afirmam ainda que os alunos do período 

noturno apresentam um maior prejuízo na QV, e associam esse resultado a rotina de 

estudo e trabalho (BARROS et al, 2017).  

 MÉDIA DESVIO MÍNIMO MÁXIMO 

Qualidade de 
Vida (QV) 

QV Total 3,2 0,5 2,1 4,6 

Físico 3,3 0,5 2,0 4,5 
5,0 Psicológico 3,2 

3,3 
0,7 2,0 

Relações Sociais 0,8 1,3 5,0 

Meio Ambiente 3,2 0,6 1,6 4,6 
      

Bem-estar 
Subjetivo (BES) 

BES Total 2,5 0,6 0,7 4,2 

Afetos Positivos 2,8 0,6 1,0 4,5 

Afetos Negativos 2,9 0,8 1,0 4,7 

Satisfação com a vida 2,8 0,7 0,6 4,2 
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Com relação aos aspectos do bem-estar subjetivo, os estudos de Albuquerque 

e Tróccoli (2004), desenvolvedores da escala utilizada nesta pesquisa, apontam que, 

dentro da expressão dos afetos positivos, não necessariamente há a escassez dos 

afetos negativos, mas, na verdade, existe um predomínio dos positivos sobre os 

negativos. Com tal característica apresentada, observou-se que, de maneira geral, o 

Bem-estar Subjetivo no presente estudo confronta a afirmativa dos autores, pois, além 

de serem elevados os escores dos afetos negativos, ele sobrepõe-se ao índice geral, 

bem como aos afetos positivos e a satisfação com a vida. Diante disso, é visível os 

níveis insuficientes do BES apresentados, bem como uma predominância 

preocupante do nível elevado dos afetos negativos, mostrando-se contrário ao 

esperado pela teoria e desejado para os participantes. 

Resultados semelhantes foram observados em uma pesquisa realizada por 

Silva e Heleno (2012), na qual analisaram o nível de QV e BES de estudantes 

universitários. No referido estudo, os afetos negativos atingiram média superior 

(M=3,8; DP=0,6) aos demais fatores do BES, evidenciando que os estudantes estão 

frequentemente experimentando mais emoções desagradáveis. 

Diante do exposto, não há uma concordância entre os resultados apresentados 

comparados aos estudos dos autores da escala. Esta contradição pode estar 

relacionada ao fato dos estudos tratarem a condição de estudante e trabalhador 

separadamente. Isto reforça o entendimento de que o trabalho gera impacto nos bem-

estar estudantes. 

Buscou-se verificar se existe diferença no nível dos construtos pesquisados em 

função do sexo dos participantes. Para tanto, foi realizado o teste não paramétrico 

Mann-Whitney, em virtude da diferença do número de participantes do sexo feminino 

e masculino. Os resultados estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Comparação dos índices da Qualidade de Vida e Bem-estar Subjetivo e 
seus fatores em função do sexo 

FATORES 
FEMININO 

M (DP) 
MASCULINO 

M (DP) 
Z p 

QUALIDADE DE VIDA     
QV Total 3,2 (0,5) 3,4 (0,4) -1,4 p >0,05 
Físico 3,2 (0,5) 3,4 (0,7) -1,6 p >0,05 
Psicológico 3,1 (0,6) 3,4 (0,7) -1,7 p >0,05 
Relações Sociais 3,2 (0,9) 3,3 (0,6) -0,1 p >0,05 
Meio Ambiente 3,1 (0,6) 3,3 (0,4) -1,4 p >0,05 
BEM ESTAR SUBJETIVO     
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BES Total 2,4 (0,7) 2,8 (0,5) -2,0 p <0,05 
Afetos Positivos 2,7 (0,6) 3,1 (0,6) -2,4 p <0,05 
Afetos Negativos 3,0 (0,9) 2,6 (0,7) -1,9 p <0,05 
Satisfação com a vida 2,7 (0,8) 2,9 (0,6) -0,5 p >0,05 

Fonte: Dados obtidos através da coleta 
 

Conforme apresentado na Tabela 2, os resultados apontam que não houve 

diferença significativa (p>0,05) entre homens e mulheres com relação a Qualidade de 

Vida e em nenhum de seus fatores, sendo assim, a hipótese que afirmava essa 

diferença foi refutada. 

Verificou-se também, conforme a Tabela 2, que os índices de BES total dos 

participantes apresentaram diferença significativa (Z=-2,0; p<0,05) entre as mulheres 

(M=2,4; DP=0,7) e os homens (M=2,8; DP=0,5). Ou seja, as mulheres apresentam um 

nível inferior de BES comparado aos homens. Analisando os fatores do BES, os afetos 

positivos e negativos apontaram diferenças significativas (Z=-2,4 e Z=-1,9, 

respectivamente; p<0,05) quando comparados em função do sexo dos participantes. 

As mulheres apresentam um nível menor de afetos positivos (M=2,7; DP=0,6) quando 

comparado aos dos homens (M=3,1; DP=0,6), enquanto no fator afetos negativos elas 

(M=3,0; DP=0,9) apresentaram índices superiores aos homens (M=2,6; DP=0,7). Este 

é um resultado insatisfatório para os dois gêneros, sendo as mulheres as que mais 

demonstram mal-estar. Os resultados apontam ainda que as mulheres estão 

reproduzindo significativamente menos afetos positivos e mais afetos negativos do 

que os homens, este resultado corrobora para a hipótese que as mulheres 

apresentariam o menor BES. Na comparação realizada entre os índices de satisfação 

com a vida dos participantes, não houve diferença significativa (p>0,05) em função do 

sexo. 

O BES do homem também apresentou um escore alto em uma pesquisa 

realizada por Gomes e Gouveia (2016), com o objetivo de analisar a satisfação 

conjugal e BES. Em uma comparação do BES relacionado à variável sexo, os homens 

apresentaram maiores índices (M=3,2; DP=0,6) comparado às mulheres (M=3,1; 

DP=0,6). Nesta pesquisa a maior parte das mulheres era universitária (47%).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020), o público 

feminino realiza atividades domésticas ou cuida de pessoas em média 10,4 horas por 

semana a mais que a população masculina. O nordeste é onde apresenta a maior 

diferença entre os sexos (9,1h), ambos os gêneros realizam trabalhos externos. 
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Ainda que as mulheres estudem mais tempo, o que indica maior qualificação, 

elas estão menos satisfeitas do que os homens, tanto com as oportunidades de 

carreira quanto aos seus salários. Além disso as mulheres apresentam mais 

dificuldade em conciliar sua vida particular com a profissional, mostrando insatisfação 

da inferência do trabalho em sua vida pessoal. (CERIBELI; CERIBELI; FERREIRA, 

2016). 

Também foi comparada a satisfação com a vida dos homens e das mulheres, 

entretanto não houve diferença significativa (p>0,05). Contudo, apesar da não 

significância na comparação, a média das mulheres foi menor (M=2,7; DP=0,8) que a 

dos homens (M=2,9; DP=0,6).  

Buscou-se analisar se existe diferença significativa dos níveis das variáveis 

medidas em função da carga horária de trabalho dos participantes. Estes foram 

agrupados em duas categorias: 6 horas ou menos e 8 horas ou mais. A comparação 

foi realizada utilizando o teste não paramétrico Mann-Whitney e os resultados 

apontaram que não há diferenças significativas (p>0,05) entre os grupos testados. 

Refutando a hipótese de quanto maior a carga horária de trabalho menor a QV e o 

BES.  

É importante ressaltar que esta pesquisa foi aplicada em um momento em que 

o mundo enfrenta uma pandemia, provocada pelo vírus COVID-19. As mudanças 

práticas na rotina diária, bem como os cuidados com a prevenção e as incertezas 

sobre o futuro próximo podem provocar o aumento dos afetos negativos. Tendo em 

vista que a análise sobre as variáveis QV e BES é feita solicitando que os participantes 

avaliem como se sentiram nas últimas duas semanas, o contexto em que esses dados 

foram coletados pode está apresentando uma mudança brusca dentro das variáveis 

investigadas.  

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

Foi possível atingir todos os objetivos propostos nesta pesquisa. Com base nos 

achados deste estudo, constata-se que os participantes apresentaram níveis 

razoáveis de QV e insuficientes de BES. Apesar de não haver diferença significativa 
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nos níveis de QV em função do sexo, quanto ao BES as mulheres apresentaram níveis 

significativamente menores do que os homens. Este estudo contribuiu para evidenciar 

a necessidade de estar atento condições de qualidade de vida e bem-estar subjetivo 

dos universitários que trabalham. Visto que, diante de tantas demandas, podem ter 

suas condições de saúde prejudicas. 

Diante disso, importa considerar a necessidade das instituições de ensino 

proporcionarem espaços de cuidado e atenção a subjetividade dos seus alunos, não 

se restringindo aos limites dos ensinamentos técnicos, mas contribuindo para que 

aprendam também a lidarem com as suas emoções. 

Destaca-se como limitações desse estudo o reduzido número de participantes 

do sexo masculino, bem como a escassez de estudos recentes que tratem sobre a 

qualidade de vida e o bem-estar subjetivo em estudantes trabalhadores. Outro ponto 

de limitação refere-se ao momento de pandemia e quarentena que está acontecendo 

no mundo, por uma situação jamais vivenciada e isso pode ter afetado os escores 

apresentados pelos participantes. 

Nesse sentido recomendam-se que outros estudos sobre esta temática sejam 

realizados, tendo em vista as limitações supracitadas. A Psicologia tem um papel 

fundamental nos estudos dessas variáveis, pois tanto a qualidade de vida como o 

bem-estar subjetivo têm uma função protetiva importante na vida do indivíduo, 

influenciando em todos os aspectos da sua vida, contribuindo com a prevenção e 

promoção da saúde e, consequentemente, prevenindo do sofrimento psicológico. 

Assim, é de grande interesse entender e conhecer sobre motivos e consequências do 

bem-estar subjetivo e qualidade de vida, dessa maneira aprimorando e 

desenvolvendo as potencialidades humana. 
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